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Abstract 

This research approaches the issues of (BSE) paperless textbook from Elementary School, 

Junior High School and Senior High School in Indonesia. It’s very important for publisher to 

manage the changing process from the potential benefits from paperless technologies. Based 

on this case study, the subject of this research developing the role of textbooks in digital form. 

Textbook publishers in Indonesia are still not ready to meet the need for textbooks in digital 

form to the public because they do not benefit from the purchase of copyrights by the 

government. The most prominent is the mismatch between the perceptions and opinions from 

the government and the publishers about textbooks procurement to primary and secondary 

school levels. This paper analyzes Indonesian commerce textbook by Framework for the 

Application of System Thinking (FAST) and only in five phases from all phases. The phases are 

Preliminary Investigation Phase, Problem Analysis Phase, Requirements Analysis Phase, 

Logical Design and Decision Analysis Phase. This analyzes background chosen for capability 

solve problem for paperless textbook distribution. 
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1. Pendahuluan 

Pemerintah sangat mengharapkan peningkataan 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pemerintah memandang hal tersebut sebagai kunci 

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan 

memastikan sebagai suau keunggulan kompetitif dalam 

perekonomiannya. Perusahaan kecil dan menengah 

menghadapi suatu kendala yang sangat besar untuk 

mengaplikasikan ICT dan e-business. Pemerintah adalah 

pembeli terbesar, penjual terbesar, inovator terbesar, 

pemegang kebijakan politik dan memiliki banyak 

karyawan. 

Untuk mendukung program tersebut pemerintah 

mengeluarkan beleid buku murah yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2/2008. 

Melalui kebijakan ini, pemerintah membeli hak cipta 

naskah buku pelajaran SD dan sekolah menengah untuk 

jangka waktu 15 tahun. Dengan tujuan agar masyarakat 

memiliki alternatif mengakses buku dengan biaya lebih 

murah sebagai bagian dari pendidikan. 

Pemerintah juga memotong rantai distribusi 

naskah buku ke jaringan internet, sehingga dapat diakses 

oleh guru, siswa, orang tua murid, lembaga pendidikan, 

dan pemerintah daerah di seluruh Indoneia. Buku-buku 

teks pelajaran yang sudah dibeli hak ciptanya 

ditempatkan di website Departemen Pendidikan 

Nasional. Pemerintah mengijinkan individu, kelompok 

atau badan hukum untuk melakukan peggandaan, 

mencetak, memperbanyak, mengalihmediakan, dan 

memperdagangkan buku yang hak ciptanya sudah 

dimiliki pemerintah. Depdiknas menetapkan Harga 

Eceran Tertinggi (HET) bagi pihak yang 

memperdagangkan tergantung jumlah halaman dan 

warna dalam buku yang tercantum di cover buku dengan 

menetapkan minimal pemakaian lima tahun.  

Pembelian hak cipta buku ini tidak hanya untuk 

menurunkan harga. Pemerintah ingin memangkas 

monopoli oleh penerbit-penerbit tertentu dan 

menghilangkan praktek KKN antara penerbit dan pihak 

sekolah. Kadangkala pihak sekolah memilih buku 

tertentu bukan karena kualitas, melainkan lantaran 

besarnya komisi yang bervariasi dari harga jual buku. 

Praktek ini menyebabkan hilangnya fungsi toko buku 

dalam perdagangan buku-buku sekolah. 

Yang dilakukan penerbit dengan melakukan 

penjualan secara langsung ke sekolah-sekolah 

merupakan suatu terobosan yang dianggap cukup kreatif 

pada masa lalu. Langkah ini kemudian diikuti juga oleh 

hampir semua penerbit buku pelajaran yang lain. 
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Akhirnya pada sekitar pertengahan akhir 1980 penjualan 

buku ke sekolah-sekolah sudah dianggap sebagai bagian 

yang normal dari tata niaga buku pelajaran.  

Jika sebelumnya rantai pemasaran buku berjalan 

menurut alur penerbit-distributor-toko buku-konsumen 

atau penerbit-toko buku-konsumen, maka kini rantai 

pemasaran berjalan lebih ringkas menjadi pemerintah-

sekolah-konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian 

ini adalah bagaimana mengembangkan peranan buku 

pelajaran dalam bentuk digital agar dapat dimanfaatkan 

di sekolah dasar dan menengah di Indonesia.  

Tidak semua sekolah memiliki akses internet 

dengan kecepatan tinggi untuk mendownload serta 

mencetaknya dalam jumlah memadai. Dengan dibelinya 

hak cipta buku maka penerbit buku pelajaran menjadi 

tidak dilibatkan secara langsung dalam sistem informasi 

yang dibangun. Tidak semua penerbit buku pelajaran 

bersedia dibeli hak ciptanya terutama penerbit-penerbit 

besar. Hal ini berdampak pada kualitas buku BSE yang 

dibeli hak ciptanya oleh pemerintah. 

 

2. Perkembangan E-Book 

 

Perubahan penyampaian informasi dari media 

kertas ke dalam media elektronik telah membentuk suatu 

revolusi yang mempengaruhi penyebaran informasi dan 

pembelajaran. Penerbitan online adalah pengiriman jasa 

informasi elektronik dari majalah, koran, buku, musik, 

video dan media informasi digital lainnya melalui 

internet Spanbauer (2006). 

Tujuan dari penerbitan online adalah memfasi-

litasi e-learning, memberikan hiburan, menyebarkan 

pengetahuan dan mendukung kegiatan iklan. Saat ini 

penerbit dengan penggunaan media tradisional hard 

copy atau kertas telah meningkatkan sumber daya dan 

upayanya untuk menuju kepada penerbitan online. 

Penerbit majalah dan koran seperti Time, PC Magazine, 

the Wall Street Journal dan Ad Week tidak hanya 

menggunakan media kertas untuk menyebarkan 

informasinya tetapi juga melalui penerbitan online. 

Untuk majalah yang hanya menawarkan layanan online 

disebut e-zines (contohnya technewsworld.com dan 

pcai.com). Penerbitan online dalam melakukan 

penawaran jasanya terhadap konsumennya dapat berupa 

penawaran secara gratis atau pendaftaran untuk tiap 

itemnya, kadangkala untuk beberapa materi dapat 

terkostumisasi bagi penerimanya. Potensi untuk 

pengembangan teknologi yang lebih interaktif dan 

aplikasi internet lainnya diharapkan dapat membantu 

pertumbuhan penerbitan online. 

Perkembangan industri e-book dimulai dengan 

konferensi yang disponsori oleh National Institute of 

Standards and Technology (NIST) dan National 

Information Standards Organization (NISO) pada tahun 

1998. Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 300 orang 

teknisi software dan hardware yang digunakan sebagai 

dasar pengembangan industri. Ide pengembangan e-

book dengan platform sistem terbuka sebagai dasar 

pengembangan produk ini dan menjawab berbagai isu 

yang muncul dalam pengembangannya. Pada dua 

konferensi selanjutnya peserta yang hadir lebih dari 

seribu orang yang terdiri dari pustakawan, penerbit dan 

lainnya. 

Pada tahun 2000 industri yang baru tumbuh 

mendapatkan publikasi yang luas dan cepat dikenal 

masyarakat. Pada Maret 2000 Stephen King 

mengeluarkan novel Riding The Bullet melalui internet 

dan terjual sebanyak 400.000 copy dalam sehari. Pada 

bulan yang sama Microsoft dan Barnes Noble 

meluncurkan ide pusat perbelanjaan buku untuk 

membawa produk ini menjadi lebih dikenal luas. 

Perusahaan dari industri penerbitan, hardware komputer, 

software komputer dan vendor buku mengumumkan 

bahwa produk ini dapat diterima oleh masyarakat. 

Perusahaan lain meniru apapun yang telah 

dilakukan Amazon. Sony dan Apple mempertingi 

jumlah pembaca buku elektronik sedangkan bagi 

pendatang baru harus berinvestasi pada teknologi masa 

depan. Persaingan berikutnya ada pada kesiapan e-book 

dan penurunan harga untuk menggunakannya. 

Sedangkan retail online merupakan gelombang kedua 

dari inovasi pelayanan dan penjualan e-book, inovasi 

tidak muncul dari peningkatan pembaca elektronik 

namun muncul dari pengalaman sewaktu melakukan 

pembelian. 

Buku digital memiliki format yang beraneka 

ragam seperti PDF yang biasa digunakan dalam PC, 

pembacaan melalui mobile pocket, audio book dalam 

format MP3 dan pembacaan dengan komputer yang 

dapat menghasilkan suara. Dengan peralatan membaca 

yang semakin baru para guru dapat mengubah kegiatan 

belajar mengajar yang sebelumnya hanya berdiri di 

depan papan tulis dan menambah dengan berbagai 

kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya belum 

pernah dilakukan. 

Dunia pendidikan selalu berkembang dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan baik sosial maupun 

sains serta pengembangan aplikasi e-book. 

 

3. Model Analisis dan Desain Sistem 

 

Dalam menganalisis dan mendesain sistem 

informasi Buku Sekolah Elektronik (BSE), penulis 

menggunalan model atau metodologi FAST (Framework 

for the Application of System Thinking) yang 

merupakan kerangka penulisan yang fleksibel untuk 

mememenuhi kebutuhan pengembangan analisis dan 

desain sistem informasi (Whitten, et al. 2007). Metode 

ini merupakan suatu proses standar atau metodologi 

yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara 

seluruh bagian sistem informasi. Metodologi FAST 

mendukung kedua bagian yaitu pengembangan sistem 

dan operasi serta langkah-langkah pendukungnya. 
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Metodologi FAST, merupakan metodologi yang 

fleksibel dan dapat disesuaikan dengan proyek dan 

kebutuhan analis, hasil akhir dari metodologi analisis 

dan desain adalah untuk menyelesaikan masalah, peluang 

sebagai petunjuk untuk memulai serta memelihara proyek 

yang dilakukan. Untuk penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode ini dari tahap pertama hingga 

tahap kelima. 

Tahap-tahap tersebut adalah investigasi awal, 

analisa masalah, analisa persyaratan, analisa desain logis 

dan analisa keputusan. Kelima tahap tersebut diharapkan 

penulis dapat menjawab dan memberikan hasil pada 

penelitian.  

 

3.1 Tahap Investigasi Awal 

 

Tahap investigasi awal atau disebut juga tahap 

definisi lingkup ini untuk menjawab pertanyaan, 

“Apakah proyek ini layak untuk dikerjakan?” dan untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, peneliti harus 

mendefinisikan lingkup proyek dan masalah-masalah, 

peluang-peluang, dan perintah-perintah yang diterima, 

yang memicu proyek tersebut. 

Pada tahap invetigasi awal disusun kebutuhan 

jasa dari sistem informasi yang ditawarkan baik kepada 

pemerintah, penulis, penerbit, sekolah dan peserta didik. 

Membuka jalur komunikasi adalah merupakan suatu hal 

sangat penting karena secara formal dalam proses 

meluncurkan suatu proyek dan mengkomunikasikan 

tujuan dan jadwal kepada seluruh komunitas bisnis yang 

terkait. Dimana partisipan di dalam komunikasi tersebut 

terdiri dari keseluruhan tim proyek, termasuk pemilik, 

pengguna, analis, desainer, dan pembangun sistem yang 

ditugaskan.  

Tujuannya adalah menggantikan peran sentral 

penerbitan buku pelajaran swasta dalam kegiatan 

pengadaan buku pelajaran. Pemerintah membuat 

peraturan yang melarang jual beli buku di sekolah 

kecuali buku BSE. Peraturan ini sangat merugikan 

penerbit swasta karena sudah tidak dapat lagi menjual 

buku terbitannya. Dalam kondisi ini dibutuhkan suatu 

sistem informasi yang dapat menjebatani antara 

kepentingan penerbit dan pemerintah dalam hal 

pengadaan buku pelajaran bagi seluruh peserta didik dari 

tingkat dasar hingga menengah atas di seluruh Indonesia. 

Proyek ini diharapkan mengembangkan desain 

sistem informasi bagi penerbit buku pelajaran untuk 

mengembangkan buku digital yang menggantikan buku 

cetak. Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan 

yang dapat menjangkau seluruh peserta didik dari 

sekolah dasar hingga menengah atas. Penerbit buku 

pelajaran berharap bahwa sistem yang dihasilkan dapat 

membantunya mengatasi permasalahannya terhadap 

perubahan tata niaga buku pelajaran yang tidak 

mengijinkan menjual langsung buku pelajaran di 

sekolah selain buku BSE.  

Dengan munculnya buku BSE membuat penerbit 

buku pelajaran yang selama ini lebih fokus menjual 

 

Sumber: Whitten et al. (2007) 

Gambar 1. Diagram FAST (Framework Application System Thinking) 
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bukunya pada sekolah negeri harus mencari alternatif 

lain untuk menjual bukunya selain kepada sekolah 

swasta. Proyek ini diharapkan akan menghasilkan; (1) 

pembuatan sistem informasi yang memberikan peluang 

bagi penerbit buku pelajaran untuk tidak hanya menjual 

buku cetakan tetapi juga dapat untuk menjual buku 

digital di Indonesia.  

Dengan menggunakan media perantara internet 

diharapkan dapat menurunkan harga buku sehingga 

dimungkinkan untuk penambahan isi dan ilustrasi buku, 

dan (2) rekanan dengan vendor Teknologi Informasi 

untuk kegiatan pembelian perangkat lunak, instalasi 

perangkat sistem informasi dan penyesuaian dengan 

pengguna akhir (siswa sekolah, guru dan sekolah). 

Proses bisnis penerbit buku pelajaran dan sekolah harus 

melakukan perubahan besar untuk menyesuaikan dengan 

kehadiran buku digital. Kehadiran vendor teknologi 

informasi sangat dibutuhkan karena selama ini yang 

mencetak dan mendistribusikan buku BSE adalah 

penerbit swasta. 

 

3.1.1 Proses Penerbitan Buku 

 

Proses pembuatan buku meskipun hanya sekali 

diedit tetap menjadi suatu perhitungan biaya. Untuk 

layout dan disain dapat dilakukan oleh penerbit sendiri 

tergantung sumber daya yang dimiliki penerbit. Biaya 

akan terus bertambah saat buku tersebut diterbitkan 

untuk iklan dan pemasaran. Kegiatan iklan dan 

pemasaran tergantung dari kemampuan sumber daya 

penerbit, kegiatan tersebut dapat juga dilakukan oleh 

pihak di luar penerbit. Pada saat buku dijual hal pertama 

yang harus keluar biaya adalah untuk naskah dan royalti 

penulis tergantung kontrak yang dibuatnya. Juga muncul 

pajak dan biaya lain-lain untuk dapat melengkapi isi 

buku. Biaya bagi agen dan penulis untuk pengerjaan 

buku baru. 

Hal yang sangat merugikan bagi penerbit adalah 

tingkat pengembalian buku, apabila buku tidak terjual 

maka buku tersebut dapat dikembalikan kepada penerbit. 

Hal ini memungkinkan agen atau toko buku untuk tidak 

menanggung risiko apabila buku tersebut tidak laku. 

Praktek bisnis ini yang membuat margin keuntungan 

penerbit menjadi kecil. Hanya dengan proses ini toko 

buku memperoleh keuntungan penjualan sedangkan bagi 

penerbit apabila buku yang dikembalikan dalam jumlah 

banyak akan mengalami kerugian yang besar. 

Kebijakan pengembalian buku adalah dengan 

toko buku memesan sejumlah item buku tertentu yang 

disesuaikan dengan proyeksi penjualan buku yang 

dilakukan oleh penerbit dan toko buku melalui riset 

pasar, iklan dan penilaian kembali. Buku dikirim melalui 

distributor dengan berdasarkan kontrak antara penerbit 

dengan toko buku atau distributor, toko buku biasanya 

mempersiapkan waktu 60-120 hari untuk melunasi 

tagihannya. Sebelum berakhirnya kerjasama penjual 

buku mempersiapkan buku yang tidak terjual, 

mengembalikan buku dan membayar apa yang telah 

mereka jual atau ingin menyimpan sisa buku tersebut. 

Intisari kebijakan ini membuat penjual buku hanya 

membayar buku yang berhasil mereka jual sedangkan 

pemesanan buku melalui spekulasi tidak dengan 

konsekuensi keuangan. Penerbit seringkali mendapati 

dirinya tidak diuntungkan, mereka terus membiayai 

proyek buku baru dan berharap proyek buku yang lama 

sangat menghasilkan. 

Bagi penerbit kecil tingkat pengembalian buku 

yang besar mengakibatkan ketidakmampuan untuk 

melakukan pembayaran kredit bank. Sementara penerbit 

besar memiliki modal untuk waktu 120 hari dan dapat 

menerima pengembalian buku dalam jumlah besar 

sementara penerbit kecil bertahan dari satu proyek ke 

proyek buku yang lainnya dan tidak memiliki 

pembiayaan yang memadai untuk suatu proyek baru. 

Penerbit kecil yang ingin memperluas pasar harus berani 

menanggung resiko untuk mencetak buku dalam jumlah 

banyak dan tidak mengetahui dengan pasti jumlah buku 

yang terjual. 

Berjualan buku adalah bisnis yang sangat berat 

untuk mengatasi masalah keuangan beberapa penerbit 

memberlakukan kebijakan tidak ada pengembalian buku 

tetapi beberapa toko buku menolak kebijakan seperti ini. 

Pada kenyataannya bila toko buku menerima kebijakan 

seperti ini mereka akan mendapati buku yang tidak 

terjual menjadi persediaan buku yang tidak 

menguntungkan. Bagi penerbit buku kecil yang 

melakukan kebijakan ini akan sulit untuk 

mengembangkan pasarnya dalam skala besar dan 

kesulitan mencari tempat untuk memanjang bukunya di 

toko buku. 

Bagi penerbit besar dan kecil masalah 

pengembalian buku menjadi masalah umum dalam 

bidang logistik, dan menjadi permasalahan antara 

penerbit dan toko buku. Penerbit biasanya tidak 

memiliki ruang yang luas untuk menyimpan buku yang 

tidak laku terjual. Seringkali penerbit membuang buku 

yang tidak laku terjual dan berdamapak pada masalah 

keuangan. Ketika buku sudah menjadi tidak berguna lagi 

maka buku tersebut bisa dijual dengan potongan harga 

atau diskon yang sangat besar. Distributor akan 

mengambil kesempatan ini apabila tidak memberatkan 

penyimpanannya. Apabila penulis memiliki kemampuan 

lebih, dia dapat membeli buku tersebut dengan harga 

murah dan menjualanya pada kesempatan yang lain. 

Diskon penjualan buku baru sudah menjadi trend 

bagi toko grosir, toko buku online dan selain toko buku 

(Koperasi) menjadi permainan yang sering dilakukan. 

Beberapa konsumen menginginkan bahwa buku yang 

dijual dengan harga murah tanpa menggunakan diskon 

baik oleh penerbit dan toko buku. Peningkatan harga 

buku akan sangat menguntungkan toko buku dan 

penerbit namun dalam penerapannya masih terjadi 

banyak kendala. 
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Apabila semua biaya industri penerbitan 

tercermin dalam harga pada cover buku berarti adanya 

peningkatan biaya produksi yang mempengaruhi 

keuntungan penerbit. Yang terpenting adalah banyak 

pelaku industri ini yang meragukan efek peningkatan 

harga dan mempengaruhi penurunan pembelian buku. 

Banyak penerbit dan toko buku menentukan harga 

dalam kisaran tertentu sesuai dengan kemampuannya, 

apabila konsumen membeli buku terlalu mahal maka 

mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan yang lainnya. 

 

3.2 Analisa Masalah 

 

Munculnya buku BSE membuat peran 

pemerintah yang semula menjadi regulator buku 

pelajaran menjadi pemain bisnis buku pelajaran. Buku 

pelajaran yang disediakan oleh pemerintah dibeli hak 

ciptanya dari penerbit buku pelajaran dan penulis 

berdasarkan penilain kelayakan buku oleh BSNP. 

Dengan keadaan ini penerbit buku pelajaran 

merasa sangat dirugikan karena tidak memperoleh 

royalti terhadap buku yang dijualnya sehingga tidak 

semua penerbit mau menjual bukunya terutama penerbit 

besar. Dari hasil wawancara, survai dan request yang 

dilakukan, masalah-masalah yang muncul dan dirasakan 

oleh penerbit, sekolah, guru dan siswa secara khusus 

adalah sebagai berikut; (1) buku yang diakses antara 

BSE dan buku elektronik adalah bahwa buku elektronik 

bisa diakses benar-benar dalam bentuk digital dengan 

software khusus dengan peralatan computer, (2) 

kelengkapan infrastruktur dan memory dan kecepatan 

akses 1 buku minimal 11 Mbps, satu buku ada yang 64 

Mbps yang mengharuskan aksesnya unlimited. Maka 

sekolah harus mengeluarkan biaya besar untuk 

download, pencarian di warnet sudah dicanangkan sejak 

tahun 2008, (3) Pemerintah bekerjasama dengan 

berbagai lembaga salah satunya ITS untuk 

mempermudah pengaksessan namun program ini hanya 

berjalan beberapa bulan karena masyarakat luas masih 

sulit untuk mengaksesnya. Untuk mengatasi hal ini 

maka dibuatlah CD kumpulan BSE yang dibagikan 

kepada masyarakat dan swasta yang ingin 

memperbanyak harus mengikuti tata niaga pemerintah, 

(4) Pemerintah yang semula hanya menilai buku 

menjadi pihak lain yang mengeluarkan buku murah 

dalam naskah paperless yang disebut buku BSE yang 

sudah dibeli hak ciptanya. Perluasan wewenang untuk 

membeli hak cipta penulisan menimbulkan 

permasalahan karena hasilnya tak sebaik bila 

dikeluarkan oleh penerbit swasta, (5) buku pelajaran 

berbeda dengan buku umum, karena ada nuansa 

pedagogis tidak hanya sekedar transformasi pengetahuan 

tetapi juga psikomotorik dalam penyusunan naskah (6) 

dalam penyusunan naskah ada berbagai macam editor 

yang terlibat hingga proses pematangan naskah. 

Transformasi dari orang yang ssudah dewasa kepada 

orang yang belum dewasa atau anak kecil. Menunjukkan 

karakteristik pelajar SD yang membutuhkan ilustrsi 

buku pelajaran, (7) untuk masyarakat perkotaan sudah 

familiar dan sangat dimudahkan dengan adanya buku 

BSE namun masyarakat di pedesaan masih mengalami 

kesulitan, (8) bagaimana masyarakat memanfaatkan 

informasi yang ada di buku karena belajar tidak harus di 

meja dengan membawa peralatan elektronik sangat 

menyulitkan bagi anak-anak karena lebih banyak 

bermain, (9) bila sekolah tidak menyediakan referensi 

maka keahlian siswa standar outputnya dengan buku 

BSE. 

 

3.3 Analisa Kebutuhan 

 

Tidak bisa dilakukan update terhadap buku yang 

telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah, penulis 

menjadi terbatasi pengembangan dirinya karena hak 

cipta buku pelajaran dibeli pemerintah. Penerbit dan 

penulis tidak mendapatkan royalti atas karya ciptanya 

karena pengalihan hak cipta. Sistem ini hanya bisa 

dinikmati oleh peserta didik pada sekolah dengan tingkat 

atas karena sarana dan prasarananya yang sudah 

menunjang sehingga munculnya stratifikasi pendidikan. 

Informasi yang disampaikan belum sesuai dengan 

yang diharapkan untuk menggunakan dan 

memanfaatkan buku pelajaran dalam bentuk digital. 

Yang diketahui para orang tua dan peserta didik bahwa 

buku pelajaran yang mereka peroleh saat ini lebih murah 

dibandingkan sebelumnya. Peserta didik dan orang tua 

belum memahami buku pelajaran mana yang memiliki 

kualitas bagus. Para guru sepertinya masih terbatasi 

dalam menyampaikan materi buku BSE kepada peserta 

didik dan orang tua siswa. 

Kegiatan mencetak dan mendistribusikan buku 

BSE adalah pihak swasta. Buku BSE apabila dicetak 

untuk memperoleh keuntungan yang memadai harus 

dicetak dalam jumlah banyak, untuk toko buku hanya 

menyediakan buku BSE dalam jumlah terbatas karena 

kecilnya margin keuntungan yang diperoleh dan untuk 

pengiriman keluar pulau Jawa masih membutuhkan 

biaya yang sangat tinggi sehingga dari segi bisnis buku 

BSE tidak menarik. 

Kontrol pemerintah terhadap buku BSE hanya 

pada teknis buku pelajaran yang harus disesuaikan 

dengan Ukurannya mengikuti standar ISO yaitu ukuran 

buku A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 

x 250 mm) dan dengan toleransi perbedaan ukuran 

antara 0 – 20 mm. Untuk mencetak buku BSE standar 

jenis kertas yang digunakan 4 warna atau 2 warna 

dengan perfect binding, cover art paper yang sudah 

ditentukan pemerintah dan percetakan tidak diizinkan 

untuk menambahi atau mengurangi. 

Untuk mendapatkan buku yang murah maka 

adanya ketentuan jumlah halaman bagi setiap buku 

pelajaran sehingga materi yang disajikan menjadi lebih 

terbatas dan tidak berkembang. Kebijakan ini hanya 
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bertujuan untuk merespon terhadap keluhan orang tua 

siswa pada setiap tahun ajaran baru dengan semakin 

tingginya harga buku pelajaran. 

Permasalahan pada efisiensi adalah seluruh 

sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas 

mendapatkan buku BSE sehingga setiap peserta didik 

mempunyai kesempatan untuk belajar dengan 

menggunakan buku pelajaran. Bagi penerbit buku 

pelajaran karena ada larangan menjual buku di sekolah 

kecuali buku BSE mereka harus mengefisiensikan 

kegiatan usahanya agar tidak mengalami kebangkrutan 

karena berkurangnya pendapatan atas penjualan buku 

pelajaran. 

Permasalahan terhadap jasa dari pemanfaatan 

buku BSE dalam bentuk digital tidak adanya dukungan 

terhadap informasi yang ada pada buku tersebut, e-book 

menjadi kehilangan maknanya sebagai pendukung 

sistem informasi yang mengembangkan kegiatan belajar 

mengajar. Guru di dalam kelas menyampaikan materi 

yang harus dihafalkan siswa sehingga hanya menjadi 

pengajar saja dan bukan pendidik. 

 

3.4 Desain Logis 

 

Jalur penjualan buku pelajaran dari penerbit 

swasta yang sudah ada sebelum diberlakukannya 

Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Jalur Penjualan Buku Pelajaran Penerbit 

Swasta Sebelum Permendiknas No. 11 Tahun 

2005 

Sumber: KPPU (2009) 

 

Proses tersebut pada umumnya mengedepankan 

pendekatan penerbit terhadap personal yang dianggap 

memiliki kemampuan untuk menentukan buku yang 

akan digunakan sekolah dari mulai guru, kepala sekolah 

dan komite sekolah bahkan sampai kepala dinas di 

setiap wilayah. 

Dalam sistem ini juga, siswa sebagai konsumen 

tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti perintah 

gurunya untuk membeli buku yang digunakan sebagai 

sarana belajar mengajar. Berdasarkan pengumpulan data 

dan informasi proses bisnis industri buku menurut 

Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005: 

 

 

Gambar 3 : Jalur Penjualan Buku Pelajaran 

Berdasarkan Permendiknas No. 11 Tahun 

2005 

Sumber : KPPU (2009) 

 

Berdasarkan Skema proses bisnis dalam industri 

buku tersebut dapat disimpulkan bahwa; (1) penerbit 

mengajukan buku teks pelajaran yang diterbitkannya 

kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Oleh BSNP buku akan diteliti untuk selanjutnya 

dinyatakan layak untuk diterbitkan sebagai buku teks 

pelajaran atau tidak, (2) keputusan buku-buku yang telah 

memenuhi persyaratan untuk diterbitkan, dilakukan oleh 

Menteri Pendidikan Nasional, setelah mendapatkan 

masukan dari BSNP, (3) buku-buku tersebut selanjutnya 

oleh penerbit akan dipasarkan melalui toko buku 

sehingga konsumen (dalam hal ini siswa SD, SLTP dan 

SLTA), akan membeli buku tersebut di toko buku, (4) 

pihak sekolah dalam menentukan buku yang akan 

dijadikan acuan, dilakukan melalui rapat antara guru dan 

komite sekolah untuk disimpan di perpustakaan, dan (5) 

proses selanjutnya adalah pembelian buku oleh siswa ke 

toko buku sebagai satu-satunya sarana pasar 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

3.4.1 Kebutuhan Fungsi Struktural 

 

Saat ini siswa sekolah memasuki tenaga kerja 

dimana diharapkan untuk berbagi tanggung jawab secara 

bersama-sama. Tim global yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna 

memiliki kekuatan untuk mempromosikan dan 

mendorong interaksi sosial untuk belajar dan 

berhubungan dengan orang lain. 

Perencanaan pemanfaatan teknologi digital di 

sekolah adalah kegiatan yang berorientasi pada orang. 

Hal yang sering dibicarakan ketika berpikir tentang 

lingkungan digital adalah bahwa perencanaan berkaitan 

untuk penggunaan teknologi. Kunci keberhasilan 
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perencanaan pada pemanfaatan teknologi digital di 

sekolah lebih berkaitan dengan mempertimbangkan 

model kepemimpinan, budaya sekolah, politik, 

hubungan dan emosi, daripada yang dilakukan dengan 

melakukan riset dan analisa, atau menentukan alokasi 

sumber daya.  

Pengalaman mereka yang bekerja dan belajar di 

sekolah dengan peralatan digital harus saling berkaitan, 

didorong oleh nilai-nilai yang kondusif dan budaya 

sekolah untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih 

baik bagi para siswa. (Barber, et. al. 2007). 

Buku pelajaran tidak sama dengan buku umum, 

karena ada nuansa pedagogis tidak hanya sekedar 

transformasi pengetahuan tetapi juga psikomotorik 

dalam penyusunan naskah. Dalam penyusunan naskah 

ada berbagai macam editor yang terlibat hingga proses 

pematangan naskah. Transformasi dari orang yang 

ssudah dewasa kepada orang yang belum dewasa atau 

anak kecil. Menunjukkan karakteristik pelajar SD yang 

membutuhkan ilustrsi buku pelajaran maka Pemerintah 

mengeluarkan Perpres untuk membeli hak cipta buku 

yang sudah jadi dari penerbit agar adanya standar yang 

sama dengan standar isi 2006. 

Naskah harus sesuai standar isi dan 

memperhatikan Standar Kurikulum dan Kurikulum 

Dasar SKKD. Dari sisi kebahasaan seorang penulis 

harus dapat menyesuaikan dengan ejaan yang 

disempurnakan, sistimatika edukatif, font atau jenis 

huruf dan sesuai dengan akomodasi mata. Ilustrasi, 

desain grafis harus mendukung persoalan yang 

disampaikan. Jumlah halaman harus sesuai. Bibiliografi, 

daftar pustaka harus ilmiah sesuai dengan standar yang 

sudah baku. 

Buku pelajaran sekolah masih menjadi andalan 

para penerbit. Hal itu karena oplah buku pelajaran 

sangat besar dibandingkan dengan buku bacaan umum. 

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang menerbitkan 

buku pelajaran sekolah online sangat memengaruhi 

penerbit buku. 

Dari sisi jumlah judul, buku umum jauh lebih 

banyak daripada buku pelajaran. Namun, sebaliknya dari 

sisi oplah. Satu judul buku umum biasanya dicetak 

sekitar 3.000 hingga 5.000 eksemplar, sedangkan buku 

pelajaran, satu judul bisa mencapai 100.000 eksemplar. 

Oplah buku pelajaran sekitar 75 persen dan buku umum 

25 persen dari keseluruhan buku yang diterbitkan oleh 

penerbit anggota Ikapi. 

Hal itu didasarkan jumlah pelajar dari tingkat 

sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan 

kejuruan sekitar 50 juta siswa. Buku pelajaran yang 

menjadi penopang industri penerbitan dan perbukuan. 

Dari sekitar 900 penerbit anggota Ikapi, sebanyak 

250 penerbit di antaranya menerbitkan buku pelajaran. 

Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas) soal buku pelajaran online yang bisa 

diunduh di internet sangat memukul penerbit. 

 

3.4.2 Menjelaskan Keinginan Konsumen 

 

Untuk mengatasi kelemahan buku BSE maka 

mulai tahun 2009 perpustakaan harus memiliki 3000 

buku untuk memenuhinya diberikan buku DAK (Dana 

Alokasi Khusus) untuk tambahan referensi. Setelah 

pengembangan informasi untuk mengisi perpustakaan 

buku saat pelajaran hanya untuk koleksi kalau dilihat 

maka perpustakaan tidak berfungsi sehingga pemikiran 

siswa menjadi tidak luas. Perpustakaan saat ini masih 

kesulitan untuk membentuk e-library karena terbatasnya 

infrastruktur dan hanya mengandalkan buku fisik. 

Perpustakaan sebagai lembaga edukatif, 

informatif, preservatif dan rekreatif yang diterjemahkan 

sebagai bagian dari aktifitas ilmiah, tempat penelitian, 

tempat pencarian informasi data yang otentik, tempat 

menyimpan, tempat rekreasi edukatif, perlu didukung 

dengan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi 

aktifitas tersebut, sehingga informasi dari seluruh 

koleksi yang ada dapat diakses oleh berbagai pihak yang 

membutuhkannya. 

Volume pekerjaan perpustakaan mengelola 

puluhan ribu hingga ratusan ribu, bahkan bisa jutaan 

koleksi, dengan layanan mencakup masyarakat sekolah 

(peserta didik, tenaga kependidikan, dan masyarakat 

luas) harus didukung dengan sistem otomatisasi 

sehingga dapat memberikan layanan yang prima, yaitu 

layanan yang dapat mempermudah pencarian informasi 

di dalam koleksi obyek informasi seperti dokumen, 

gambar dan bank data dalam format  digital dengan 

cepat, tepat, dan akurat 

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melayani 

1 orang pengguna jasa perpustakaan dalam pelayanan 

sirkulasi kurang lebih 3 sampai dengan 5 menit. 

Sedangkan, apabila menggunakan sistem komputer 

dibutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perpustakaan yang masih 

menggunakan sistem konvensional kurang optimal 

dalam hal pelayanan. Salah satu jawaban atas 

permasalahan tersebut adalah adanya suatu aplikasi 

program perpustakaan dengan memanfaatkan komputer 

(perpustakaan digital). 

Perpustakaan digital melayani pencarian, 

manajemen informasi, dan pemakai informasi. 

Manajemen koleksinya meliputi penyimpanan dan 

pelayanan bantuan penelusuran informasi. Kemunculan 

perpustakaan digital di Indonesia disambut baik para 

pengelola sistem informasi dan pustakawan. Para 

pustakawan terbuka terhadap perubahan teknologi, 

tetapi juga masih terpaku pada fungsi dasar mereka, 

yaitu membantu orang untuk mencari informasi, baik 

dalam bentuk digital atau sudah tercetak.  

Pada tahap pengembangan fungsi dan program 

kegiatan di perpustakaan harus dilakukan penambahan 

koleksi terus menerus baik cetak dan digital. Untuk 
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operasional difokuskan untuk pengembangan organisasi 

sistem informasi perpustakaan, pemberian pelayanan, 

pembuatan prosedur baru, sehingga dapat mandiri 

disertai anggaran dan sumber daya secara berkala 

maupun rutin. 

 

3.4.3 Batasan Teknologi 

 

Sistem baru yang akan dikembangkan diharapkan 

sesuai dengan standar arsitektur teknologi informasi 

berikut: (1) memanfaatkan teknologi XML (eXtensible 

Markup Language) untuk extraction dan loading data 

dari sumber, serta memberikan kemudahan untuk 

perancangan proses bisnis terintegrasi; (2) 

memanfaatkan teknologi Application Service, XML, dan 

Modern Database; (3) membangun arsitektur LAN dan 

Wifi Network di lingkungan sekolah sesuai kebutuhan 

dan kemampuan masing-masing sekolah untuk 

menghubungkan antar satu bagian dengan bagian lain 

dalam proses pertukaran data; (4) harus adanya 

teknologi internet agar pengadaan buku pelajaran digital 

dapat berhasil sampai di sekolah-sekolah. Adanya 

peralatan dan software untuk terkoneksi dengan sistem 

informasi Depdiknas menjadi hal yang sangat 

dibutuhkan. 

 

3.5 Analisis Desain 

 

Analisis desain e-book BSE didapatkan beberapa 

masukan; (1) pengadaan e-book BSE ini sangat 

merugikan sekolah umum namun menguntungkan 

sekolah kejuruan karena masih kurangnya buku 

pelajaran, (2) banyak peserta didik yang masih banyak 

belum memiliki dan bisa menggunakan peralatan 

komputer maka buku yang digunakan dalam bentuk 

cetak, (3) cakupan sistem seluruh Indonesia namun 

untuk di daerah pedesaan terutama di luar pulau jawa 

masih sedikitnya sarana dan prasarana untuk menunjang 

penggunaan internet, dan (4) Model yang ingin 

dikembangkan pertama kali agar sistem informasi bisa 

menjangkau seluruh peserta didik di sekolah adalah 

memperbaiki sarana dan prasarana penunjang sistem 

informasi bagi perpustakaan bagi seluruh peserta didik. 

Buku BSE yang disediakan pemerintah saat ini 

kualitasnya isinya tidak sebagus dengan buku pelajaran 

yang dikeluarkan oleh penerbit besar, karena mereka 

tidak menjual hak cipta bukunya kepada pemerintah. 

Pemerintah hanya membeli hak cipta buku pelajaran dari 

penerbit dan penulis yang mau menjual hak ciptanya. 

Sedangkan dalam penyusunan dan peruntukkan 

pemasarannya buku pelajaran dibedakan menjadi 3 

kategori sekolah; (1) mapan, (2) sedang, dan (3) di 

bawah rata-rata. 

Dari 3 segmen tersebut dipersiapkan buku 

berbeda untuk segmen menengah atas dipersiapkan 

madya. Dari situ muncul BSE yang dari fisik dan 

kualitas sama dengan madya yang dibidik untuk 

menengah ke bawah. BSE yang masuk ke pasar atas 

karena ada peraturan pemerintah yang mengharuskan 

sekolah untuk menggunakan buku BSE. Sehingga untuk 

pasar sekolah mapan mengharuskan buku BSE agar bisa 

dilakukan perbaikan kualitas dan tidak mengorbankan 

murid (Unas gradenya ditinggikan namun buku 

penunjangnya dengan kualitas yang tidak baik). 

Pada masa depan penerapan BSE sebaiknya 

jangan bersifat statis. Harus diusahakan lebih bersifat 

dinamis dan kolaboratif. Supaya tidak cepat ditelan oleh 

perkembangan zaman maka BSE harus selalu 

berkembang dan berkolaborasi dengan kaedah 

Wikinomics, keberhasilan mesin pencari serta adanya 

kebijakan nasional yang progresif seperti pembentukan 

organisasi OLPC (One Laptop Per Child) atau minimal 

OLPT/C (One Laptop Per Tutor/Class) dimana satu 

komputer diberikan untuk seorang guru dan satu 

komputer beserta proyektor terpasang pada setiap kelas.  

Langkah pertama pengkolaborasian itu dalam 

konteks pendidikan di Tanah Air berupa kerjasama 

antara pengelola BSE dengan Jardiknas dan pihak 

penyedia konten pendidikan secara kolaboratif dan 

interaktif 

Jenis-jenis e-Books antara lain Microsoft Reader 

e-Books, Mobilpocket, Palm Reader, Adobe Reader 

PDF, Gemstar Rocket, Hiebook dan HTML e-Books. 

 

3.6 Kandidat Solusi 

 

Kandidat solusi yang ditawarkan adalah Pasar 

Buku Indonesia Cerdas dan Print on Demand. Pencarian 

kandidat solusi didapatkan dari hasil analisa tata niaga 

buku yang terjadi saat ini. 

 

3.6.1 Pasar Buku Indonesia Cerdas 

 

Pasar Buku Indonesia Cerdas dibentuk dari 

praktek integrasi vertikal dan sinergi. Beberapa orang 

mengatakan hal ini menjadi permasalahan 

pengembangan penerbitan karena konsumen kehilangan 

keanekaragaman produk yang muncul dari persaingan 

produk. Integrasi vertikal yang dilakukan oleh pemain 

besar dalam industry buku pelajaran menghasilkan 

sinergi yang memungkinkan suatu korporasi atau 

konglomerat untuk mendominasi pasar.  

Bagaimana supaya sinergi bisa berjalan di suatu 

industri, sebagai contohnya buku yang terpilih 

dipromosikan secara besar-besaran oleh penerbit 

bersama distributor, agen dan toko buku dengan 

membentuk pusat pasar buku. Distributor yang 

terintegrasi secara vertikal memastikan bahwa buku 

yang dijual terdistribusikan dengan baik.  
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Sumber: Dadang (2009) 

Gambar 4: Model Pasar Buku 

 

 

Manfaat bagi pembeli adalah pilihan buku 

banyak, hemat waktu dan biaya. Bagi reseller mudah 

melakukan pembelian buku kepada penerbit satu atap 

dan mudah dicari. Bagi perpustakaan, dinas pendidikan, 

sekolah mendapat informasi lebih tepat dan mudah. 

Retail, reseller dan toko buku dapat langsung 

berhubungan dgn penerbit. Lokasi pasar yang mudah 

dijangkau dan akan jadi icon kota atau kabupaten yang 

ditempati. 

 

3.6.2 Print on Demand 

 

Teknologi baru ini menawarkan keunggulan 

keuangan dan logistik yang menunjang fleksibilitas 

dibandingkan proses pemesanan dan pengiriman buku 

secara tradisional. Dengan teknologi baru ini dibutuhkan 

spekulasi yang lebih rendah oleh penjual buku, buku ini 

menjadi contoh buku untuk mengumpulkan konsumen 

yang lebih banyak.  

Teknologi ini juga menawarkan kecepatan 

pencetakan sesuai dengan pesanan, penjual buku dapat 

langsung melakukan iklan dan penawaran pada saat itu 

juga. Yang menjadi perubahan dramatis adalah saat ini 

penulis atau penerbitan kecil dapat menerbitkan buku 

dengan memanfaatkan teknologi ini dengan biaya 

marginal yang rendah. 

Menjadi penerbit dengan teknologi print on 

demand tidak menghasilkan keberhasilan singkat. Untuk 

menggunakan teknologi ini sangat mahal dan tidak 

mudah untuk memperkenalkannya kepada masyarakat. 

Banyak penerbit yang menggunakan teknologi ini 

mendapati dirinya berada di luar rantai nilai toko buku 

dan tidak memiliki kemampuan untuk mempromosikan 

bukunya.  

Untuk mendapatkan distribusi yang luas sebuah 

buku harus memiliki nomor ISBN dan catatan 

distributor atau vendor. Distributor juga membantu iklan 

dan promosi untuk meningkatkan penjualan bukunya. 

Sangat sedikit orang yang menggunakan  print on 

demand untuk berpromosi dan iklan terhadap buku yang 

dijualnya. Teknologi print on demand saat ini didukung 

oleh internet dengan dukungan digitalisasi buku. 

Meskipun penerbit memiliki distributor dan 

bukunya diterima oleh rantai toko buku sangat sulit bagi 

penerbit kecil menggunakan teknologi print on demand 

untuk memenuhi permintaan pasar yang luas dan tidak 

pasti. Toko buku mengalami kesulitan untuk beradaptasi 

dengan sistem print on demand karena tidak memung-

kinkan untuk mendapatkan margin keuntungan apabila 

dilakukan penjualan dalam satuan. 

Banyak perusahaan print on demand yang 

melakukannya hanya pada proses produksi namun 

dalam distribusi masih dilakukan dengan cara tradisional, 

perkembagan internet sangat membantu aplikasi 

teknologi ini. 

 

3.7 Kesimpulan 

 

Sistem informasi yang dikembangkan oleh 

Depdiknas melalui Jardiknas pada kenyataannya tidak 

berjalan dengan semestinya karena tidak disertai dengan 

dukungan agar peserta didik mudah untuk menggunakan 

buku digital.  

Dukungan pemerintah yang kurang dan tidak 

memadai terhadap pengadaan buku digital agar buku 

pelajaran menjadi lebih murah membuat para pelaku 

kegiatan pendidikan, peserta didik dan penerbit swasta 

menjadi kebingungan untuk mengembangkan 

kegiatannya dalam jangka panjang. Para peserta didik 

mendapatkan buku pelajaran yang selama 5 tahun tidak 

ada pengembangan informasi pengetahuan dan bagi 

penerbit swasta tidak lagi bisa menjual bukunya kepada 

konsumennya. 

Dalam pengembangan sistem informasi 

Depdiknas bekerjasama dengan berbagai pihak dari 

penerbitan swasta, penyedia layanan internet dan pihak 

sekolah untuk mengembangkan sistem informasi yang 

akan dikembangkan. Ada beberapa syarat yang perlu 

diperhatikan, yaitu bahwa sistem informasi nantinya 

diharapkan memiliki kemampuan untuk: 

Mengintegrasikan seluruh data penting dari semua 

bagian sistem informasi pendidikan yang dikembangkan 

dengan akses yang dibatasi peruntukkannya melalui 

server yang ada,  

Meningkatkan mutu pelayanan pengadaan buku 

pelajaran digital, dengan adanya ketersediaan informasi 

pendidikan yang lengkap dan akurat yang tidak hanya 

berisi buku pelajaran serta dapat diakses dari berbagai 

tempat untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan 

peserta didik. Membuat suatu jaringan yang 

menghubungkan Depdiknas dengan berbagai institusi 

lain yang memungkinkan untuk melakukan pemrosesan 

pertukaran data baik teks, gambar maupun suara secara 

online. Mendukung sistem mekanisme untuk monitoring 

bisnis dan pengambilan keputusan. 
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Setelah dilakukan penelitian dan analisa maka 

konsep pengadaan buku pelajaran dalam bentuk digital 

berdasarkan Permendiknas No. 2 Tahun 2008 perlu 

pembenahan dan perbaikan yaitu: Diharapkan pada 

masa yang akan datang Pemerintah Indonesia 

bekerjasama dengan pihak swasta dan sekolah untuk 

membentuk sistem informasi yang terintegrasi.  

Penggunaan buku pelajaran digital dapat pula 

dikembangkan ke dalam bentuk mobile application 

sehingga bisa digunakan dan berinteraksi dimana saja 

selama ada jaringan internet. Sarana dan prasarana 

infrastruktur harus disiapkan oleh pemerintah untuk 

memudahkan akses internet. Penyiapan para pelaku 

kegiatan pendidikan beserta peserta didik agar bisa 

menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan 

belajar mengajar di sekolah. Pemerintah sebaiknya 

membuat dan mengelola e-library di seluruh wilayah 

Indonesia baik secara terpusat maupun otonomi daerah 

sebagai awal pengembangan penggunaan buku digital di 

sekolah. 
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