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 Di era global saat ini, data merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Entah itu berupa 
hardcopy (kertas) ataupun dalam bentuk digital (file). Saat ini, menyimpanya dalam bentuk 
kertas sudah bukan merupakan cara terbaik karena mengandung beberapa kelemahan, 
kecuali untuk motif tertentu yang tidak bisa tergantikan. 

 

Dalam duni digital, kita juga mengenal 
dokumen atau data yang bersifat digital 
atau disebut Ebook. Digital disini yang 
dimaksud adalah bentuk secara fisiknya 
tidak ada tetapi bisa dilihat melalui media 
elektronik seperti dengan computer atau 
perangkat mobile seperti ipad, tab dan 
smartphone. Beberapa keuntungan jika 
anda menggunakan dokumen digital adalah 
: 

1. Hemat dan mudah dalam membuat 
2. Praktis dalam berbagi data 

3. Unlimit tergantung dari media 
simpan 

4. Aman (tidak rusak) dan bisa 
diduplikasi 

5. Cinta lingkungan hidup, karena 
paperless. 

Yang perlu diwaspadai dalam penggunaan 
dokumen digital adalah masalah 
kompatibilatas alat/media untuk membaca, 
adanya virus yang menumpang dan juga 
tentang hak cipta. Saat ini banyak sekali 
jenis file dokumen digital diantaranya 
adalah : office (doc, xls, ppt), chm, pdf, hlp, 
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DjVu. Sedangkan untuk file multimedia 
diantaranya adalah : mp3, avi, flv, mpg, jpeg, 
tiff dan sebagainya. Dibawah ini adalah 
beberapa web online yang menyediakan 
fasilitas untuk membuat dan mempublikasi 
Ebook dengan gratis. 

1. Issu (issuu.com) . Merupakan jaringan 
publishing terbesar didunia, saat ini 
telah ada 11 juta publikasi dengan rata-
rata 25ribu setiap harinya. Bersifat 
gratis, kita hanya menyediakan file 
dalam bentuk pdf saja. 

 

2. Mobipacket (mobipocket.com). 
Menyediakan software gratis Mobipocket 
Creator 4.2 (Free), dengan software 
tersebut kita bisa membaca dan 
memproduksi ebook untuk perangkat 
mobile. 

 

3. Calibre (calibre-ebook.com). Sebuah 
situs yang menyediakan aplikasi Calibre 
(gratis) yang berfungsi melihat dan 
memproduksi ebook. Selain 
mengkonversi dokumen juga sebagai 
library management, menarik sekali 
bukan?. Hasil ebook bisa dibaca di 
computer maupun diperangkat mobile. 

 

4. BookGlutton (bookglutton.com). 
BookGlutton seperti sebuah penerbitan 
buku. Menggunakan format buku Epub, 
Anda dapat meng-upload, menetapkan 
harga Anda, dan melacak penjualan. 
Pembaca merupakan bagian dari 
jaringan penerbitan kita. Bookglutton 
memungkinkan jalur komunikasi 
langsung antara kelompok membaca 
dan pemilik buku dimanapaun berada.  
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5. FlipBuilder (flipbuilder.com). Flipbuilder 

fokus pada kesederhanaan dalam fungsi 
dan penggunaan. Situs ini menyediakan 
alat untuk mengkonversi hampir semua 
jenis dokumen untuk menjadi flipbooks. 
Software ini sangat ideal jika kita ingin 
mempublikasikan eBook, majalah 
online, surat kabar, brosur bisnis, 
laporan perusahaan, acara 
leaflet/brosur, laporan tahunan, buletin, 
buku pendidikan, buku interaktif, slicks 
penjualan, katalog produk, atau Jenis 
lain dari dokumen multi-halaman. 

 

6. Convert Online (convertfiles.com) . 
Aplikasi online converter gratis dan 
sederhana untuk berbagai jenis file. Kita 
dapat mengkonversi dokumen, file arsip, 
spreadsheet, audio dan file video dari 
satu format ke format yang lain. Uniknya 
ini gratis dan tanpa perlu men-
download tool tambahan. Cukup klik 

tombol Browse, pilih file, upload dan 
Selesai. 

 

Dan masih banyak lagi web-web yang 
menyediakan layanan online atau offline 
untuk membuat Ebook dan bahkan untuk 
membisniskannya.  

“..Dan sebaik-baik manusia adalah orang yg 
paling bermanfaat bagi manusia.” 
(HR.Thabrani dan Daruquthni). Smoga kita 
bisa termasuk didalamnya. Amin. 

 

 


