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EBook adalah kependekan electronic book atau dikenal  buku elektronik yaitu file digital yang 
mirip dengan buku cetak biasa. Saat ini membaca ebook sudah bisa dengan berbagai media. 
eBook biasanya diterbitkan dengan salah satu dari dua cara seperti di bawah ini: 

• Buku yang telah dicetak pada kertas kemudian diubah menjadi format ebook untuk 
disertakan dalam kemasan buku.  

• eBook yang memang dibuat oleh individu untuk keperluan pribadi maupun untuk tujuan 
komersial.  

eBook terdiri dari banyak format (lebih dari 25 format) tetapi yang popular diantaranya adalah 
: EPUB, PRC/ Mobi (format Mobipocket) , AZW (format Amazon Kindle) dan tentu saja PDF 
(Portable Document Format). Mungkin samapai saat ini, anda berhobby mengumpulkan ebook 
bahkan membuatnya sendiri. Kalao sudah menumpuk dan sudah dibaca semua, kenapa tidak 
anda jual saja?. Gambaran mudahnya adalah Iklan, buat web, buka account bank, kemas 
kedalam cd dengan kover menarik  kemudian  kirim via pos atau download. Ups! Selesai. 
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Cara Menjual 
Syarat Utama, anda harus mempunyai 
etalase untuk meletakkan berbagai produk 
ebook anda. Nah, web merupakan sarana 
yang paling mudah dan murah untuk 
mewujudkannya. Secara garis besar anda 
bisa melakukan 2 hal. Pertama, membuat 
web shopping cart sendiri. Saat ini banyak 
sekali yang telah memberikan program web 
secara gratis untuk kita pasang sendiri, 
diataranya adalah  

1. Zen-cart.com 
2. Virtuemart.com 
3. Magento.com 
4. Prestashop.com 

Sedangkan bagi  teman-teman yang tidak 
mengetahui tentang teknis web/blog maka 
memilih jasa pembuatan dan penjualan 
ebook secara online adalah tepat. Anda bisa 
mencoba  layanan-layanan dibawah ini : 

1.  Spotbit.com 

2. godaddy.com 
3. publishamerica.com 
4. booksjustbooks.com 
5. clickbank.com 
6. authorhouse.com 
7. Multiply.com 

Menjaga Produksi Ebook 
Bekerjasama dengan orang lain? Kenapa 
tidak!. Kalo memang tenaga dan potensi 
produktivitas masih kurang kita bisa 
menggandenga orang lain untuk 
memberikan tulisan dan kemudian 
dijadikan ebook. Tentunya dengan 
perjanjian agar tidak bermasalah 
dikemudian hari. Seperti bab originalitas, 
royalty dan juga proses marketing bersama, 
iklan melalui FB, Twitter atau Frienster 
adalah cara cepat mengenalkan produk. 
Dengan begitu, maka toko ebook maya anda 
tetap bisa menyajikan ebook-ebook baru 
dan ter-uptodate.  



Majalah MaPI edisi Juli 2009 | Tren Teknologi & Resensi Situs 

Rumahstudio.com | yyudhanto@yahoo.com 
    

Mencegah Pembajakan 
Ebook 
Banyak penulis yang telah menulis ebook, 
mereka telah bekerja keras meluangkan 
waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan 
untuk menyelesaikan naskahnya. Ternyata 
hasil kerja keras mereka sering dibajak oleh 
orang-orang tak bertanggung jawab. Modus 
operandi pembajak yang sering dilakukan 
adalah dengan menjual ebook di internet 
tanpa sepengetahuan penulis atau 
penerbitnya danatau file ebook disebarkan 
ke orang lain tanpa melakukan pembelian. 
 
Berikut adalah Langkah-Langkah untuk 
Mencegah Pembajakan eBook : 
1. Membuat Jaringan Pertemanan Penulis 

Ebook. Dengan saling mengetahui dan 
mereview sesame competitor sekaligus 
akan menjaga karya-karya kita.  

2. Himbauan untuk tidak menyebarkan 
Ebook secara komersial tanpa ijin. Nah, 
sepertinya ini wajib anda cantumkan di 
footer mail, web, ebook atau apapun 
yang berhubungan dengan anda di 
internet. Walaupun efetifitasnya masih 
dipertanyakan, cara ini tetep harus 
ditempuh untuk mengingatkan orang-
orang baik agar tidak berbuat jahat. 

3. Mencantumkan Identitas Kepemilikan 
pada eBook dengan jelas dan komplit. 
Suatu saat pembaca bisa melaporkan 
atau bahkan mengunjungi web penjualan 
ebook anda.   

4. Mendaftarkan Hak Cipta Ebook. Seperti 
halnya buku dan media yang diterbitkan, 
ebook juga harus didaftarkan hak 
ciptanya untuk melindungi dari 
pembajakan. Sayangnya banyak penulis 
dan penerbit ebook hanya 
mencantumkan “” © Copyright – All 
Rights Reserved ” pada ebook mereka, 
tapi tidak mendaftarkan hak cipta 
ebooknya ke DITJEN HAKI. 
(http://www.dgip.go.id) 

5. Mendapatkan ISBN Ebook. Jika Anda 
benar-benar serius ingin melindungi 

ebook  hasil karya Anda. maka ebook 
harus didaftarkan nomer ISBN nya. Cara 
ini akan memberikan kekuatan pada 
Anda ketika berurusan secara hukum 
dengan pelanggar hak cipta. 

6. Keamanan dalam Pengemasan Ebook. 
Contohnya adalah untuk dokumen PDF 
anda bisa terapkan kebijakan tidak bisa 
dicopy atau bahkan dicetak dan juga 
opsi-opsi lain yang bisa anda pelajari.  

 
Ide sambilan untuk memperdagangkan 
ebook memang belum popular. Apakah anda 
ingin menunggu popular dulu kemudian baru 
ikut-ikutan? Semoga bermanfaat☺ 
 
 

Gbr. Hasil Ebook Spotbit.com 
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Semoga bermanfaat 
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