
Open Educational Resources:
Sumber Belajar Kreatif Tanpa Batas

Perpustakaan 
Universitas Syiah Kuala 

Dr Taufiq Abdul Gani
Ka. Perpustakaan Unsyiah

Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri
Workshop Open Educational Resources
21 Maret 2018, Universitas Bangka Belitung 
Pangkal Pinang 



Dr. Taufiq Abdul Gani

• Fungsional dan Struktural
– Dosen Teknik Komputer, FT, Unsyiah
– Kepala UPT. Perpustakaan Unsyiah

• Kualifikasi di Manajemen Mutu
– Auditor AIMA, LP3M Unsyiah
– Sertifikasi International Lead Auditor ISO 9001:2015 dari IRCA
– Evaluator proposal Prodi/PT baru Kemenristekdikti

• Pengalaman di Manajemen Mutu
– Akreditasi A Perpustakaan Unsyiah dari Perpusnas
– Sertifikasi ISO 9001:2008 Perpustakaan Unsyiah
– Ketua Persiapan Borang Akreditasi PSTE, 2016



Agenda

• Perpustakaan Unsyiah 
kembangkan OER

• Apa itu OER
• Apa itu Creative
• Teknik Pencarian

• Bahan: https://goo.gl/h1R3Rf



OER - Open Educational Resources 

● Sumber daya pendidikan terbuka yang tersedia 
untuk digunakan tanpa harus membayar biaya 
royalti/lisensi

● Sumber daya pendidikan
– Kurikulum, materi pelajaran, buku teks, video 

streaming, aplikasi multimedia, podcast, dan lainnya 
materi yang telah dirancang untuk digunakan dalam 
pengajaran dan pembelajaran



OCW – Open Courseware

● OCW mengacu pada bagian OER yang 
specific, lebih terstruktur.

– Publikasi digital yang terbuka dan 
bebas dari bahan pendidikan level 
universitas berkualitas tinggi.

– Bahan tersebut diorganisasikan 
sebagai courses, dan sering termasuk 
perencanaan courses dan perangkat 
evaluasi bersama kontens bertema 
tertentu



Is OER the same as e-learning?

● Bahan berlisensi terbuka 
(open) dapat berbentuk 
berbagai macam format 
media: paper-based text, 
video, audio or computer-
based multimedia. 

● Banyak mata kuliah e-
learning menggunakan 
OER, 

● Tapi tidak bermakna OER 
adalah pasti e-learning



Paradox

Terjadi Paradox: 

Sumber daya belajar dipandang sebagai 
kekayaan intelektual dalam dunia 
pendidikan tinggi yang kompetitif, saat ini 
bertambah banyak indicidu atau lembaga 
pendidikan tinggi yang mau berbagi 
sumber daya tersebut lewat internet secara 
terbuka tanpa biaya, dan dikenal sebagai 
open educational resources (OER) 
(OECD 2007:9).



Kenapa Perpustakaan Unsyiah 

Mengembangkan OER



Our Old-day



Time for Change



BEFORE



Patron Behavior: Berbagai Aktivitas dan Ekspresi
Apakah mereka mencari buku ?



Relax.Easy@Unsyiah_Lib: 
Menggali Talenta Kreativitas Seni Mahasiswa



volunteer@unsyiah_lib
ready to help



ShelvingCrew@Unsyiah_Lib



Sertifikasi dan Akreditasi







High-light 2017

● 95.79% mahasiswa pernah berkunjung 

● 45.57% mahasiswa pernah pinjam buku

● Kunjungan per mahasiswa a/ 15.24 kali

● Cost per download ejournal sciencedirect USD 
1,55 per artikel (full priced USD 15 sd 20)



Permasalahan

● Koleksi yang dimiliki sejauh ini 
kurang beragam jenisnya yaitu 
hanya buku atau karya tulis 
ilmiah.

● Perkembangan metode 
pengajaran dan teknologi 
informasi,

● Perpustakaan Unsyiah 
seharusnya juga memiliki bahan 
ajar seperti video, slide 
presentasi, hand-out dalam 
jumlah banyak



Apa manfaat OERs?

● Untuk mahasiswa 
– OER menawarkan 

penghematan biaya dalam 
jumlah besar sebagai 
alternatif dari textbooks yang 
mahal.

● Untuk dosen,
– Bahan dapat diadaptasikan 

ke bahasa lokal dan 
menggunakannya secara 
inovatif



Perkembangan Terkini

● Ubiquitous, belajar dapat 
dilakukan kapan saja dan 
di mana saja. 

● Belajar bukan lagi dalam 
suasana kelas formal 
dengan materi ajar yang 
terstruktur.  

● Belajar sekarang menjadi 
on-demand, sesuai 
keinginan dari setiap 
orang (blended learning). 



Pendorong OER?

o SOCIALLY - The Open Source Software Movement 
and the Open Access Movement

o TECHNICALLY – The Internet and Web 2.0 
technologies

o LEGALLY - The development of alternative licensing 
systems such as Creative Commons

o FINANCIALLY – new business models



Why Open Educational Resources



Open Resources di Perpustakaan Unsyiah
http://uilis.unsyiah.ac.id/



ETD – Unsyiah
http://etd.unsyiah.ac.id

● Electronic Thesis and  Dissertation
● http://etd.unsyiah.ac.id



Short - Description



More Detail



ETD Page View

● Perbandingan tahun 2016 vs 2017
– 3,536,758 vs 5,222,716 

– Kenaikan 47.67%



ETD dan UILIS APP (Perpanjangan Buku)



Perpustakaan Unsyiah Jaman Now



Tindakan ini Halal atau Haram

● Mengcopy buku Calculus Purcell 
secara penuh dari Perpustakaan

● Mendownload buku Calculus 
Purcell dari pdfdrive.net

● Mengcopy buku UUD 45 Lembar 
Negara dari perpustakaan

● Mengcopy Al-Quran dari 
Perpustakaan 

● Mendownload Video pembelajaran 
dari Youtube ke laptop dan 
memainkannya saat mengajar 
dikelas (hemat bandwidth)

● Mengakses video pembelajaran 
dari Youtube secara online saat 
mengajar di kelas (online 
streaming)



Hak Cipta

● Hak eksklusif pencipta 
yang timbul secara 
otomatis berdasarkan 
prinsip deklaratif setelah 
suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan (UU No 28 Tahun 
2014)

● Izin untuk menggunakan, 
menggandakan, dan 
menyebarluaskan ciptaan



Bentuk Perlindungan Hak Cipta

● Izin untuk menggunakan, menggandakan 
dan menyebarluaskan ciptaan

● Hak Moral; dalam setiap penggunaan
– Menyebutkan nama pencipta 

– Menjaga kehormatan pencipta

● Hak Ekonomi
– Larangan penggunaan ciptaan untuk kepentingan 

komersial secara tanpa izin.

– Pengumpulan royalti 



Lisensi Hak Cipta

● Izin tertulis
● Untuk menggunakan atau 

melaksanakan hak 
pencipta/pemegang hak 
cipta

● Sebagai alat 
pemberitahuan kepada 
pengguna tentang apa 
yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan terhadap 
ciptaan.



Manfaat Lisensi

● Menyederhanakan hal-hal yang diatur oleh 
Undang-Undang

● Untuk memudahkan dialog antara 
pemegang hak cipta dengan pengguna 
terkait ketentuan penggunaan ciptaan.



Lisensi Hak Cipta

● Lisensi ke Dalam

– Antara dua pihak

– Bersifat rahasia

– Tidak dipublikasikan

● Lisensi ke Luar

– Antara 
pencipta/pemegang 
hak cipta dengan 
pengguna

– Merupakan lisensi 
publik



Lisensi Tertutup

● “All Rights Reserved” = Seluruh 
Hak Dipertahankan.

● Segala bentuk perbuatan (Remix, 
Komersialisasi, termasuk 
penggandaan) harus dengan izin.

● Ketentuan penggunaan wajar 
berlaku.

● Ada seketika ciptaan diciptakan.



Lisensi Terbuka

● “Some Rights Reserved” = Beberapa Hak Dipertahankan.

● Memperbolehkan penggandaan dan penyebaran ciptaan tanpa 
izin langsung.

● Biasanya dilengkapi dengan ketentuan pilihan.

● Ketentuan penggunaan wajar berlaku.



Keterbukaan dari Lisensi Terbuka

● Pemahaman yang salah 
– bahan belisensi terbuka adalah 

kepunyaan public domain, pencipta 
memberikan semua haknya atas 
bahan tersebut ke orang lain

● Creative Commons licencing 
– dapat digunakan untuk mempertahankan 

Hak Cipta tetap menjadi hak milik dan 
memberikan sebagian hak kepada orang 
lain.

– CC melangsungkan serangkaian upaya 
untuk membangkitkan kesadaran tentang 
fungsi sosial hak cipta.

– Upaya ini diinisasi untuk menekan sifat 
resriktif regulasi hak cipta yang 
membatasi proses berbagi pengetahuan 
serta kreativitas di era sekarang



Lisensi hak cipta bersifat global

Lisensi Creative Commonsdapat digunakan 
secara langsung, tanpa adaptasi dari setiap 
negara tempat lisensi diterapkan dan tersedia 
dalam banyak bahasa.



KETENTUAN LISENSI CREATIVE COMMONS

●

●

BY

Attribute/Atribusi

● Kewajiban untuk menyebutkan 
nama pencipta dan sumber 
ciptaan.

● Menyatakan perubahan yang 
dilaksanakan terhadap ciptaan.

RUMUS ATRIBUSI DARI 
CREATIVE COMMONS

● T = Title 
● A = Author
● S = Source
● L = Licenseslick to add Text



KETENTUAN LISENSI CREATIVE COMMONS

●

●

SA

Share Alike/Berbagi 
Serupa

Kewajiban untuk 
menerapkan lisensi 
yang sama pada setiap 
hasil gubahan dan 
karya turunan



KETENTUAN LISENSI CREATIVE COMMONS

NC

Share Alike/Berbagi 
Serupa

● Larangan penggunaan 
ciptaan untuk 
kepentingan komersial

● Kegiatan nirlaba 
dikecualikan 



KETENTUAN LISENSI CREATIVE COMMONS

●

●

ND

No Derivative/Tanpa 
Turunan

● Larangan untuk mengubah dan 
menggubah ciptaan

● Penggunaan pribadi dikecualikan

● Menghindari manipulasi atau 
pemanfaatan data secara tidak 
bertanggung jawab

● Menghindari pelanggaran 
kehormatan dari sumber atau 
penyelewengan fakta yang 
disajikan.



Jenis Lisensi Creative Commons

● Atribusi (BY), atribusi ke pencipta aslinya, 
● Berbagi Serupa (SA), karya turunan di 

bawah lisensi yang sama atau serupa, 
● Non-Komersial (NC), tidak digunakan untuk 

tujuan komersial, dan 
● Tanpa Turunan (ND), memperbolehkan 

hanya ada ciptaan asli, tanpa turunan. 



6 lisensi utama Creative Commons



KETERBUKAAN LISENSI CREATIVE COMMONS

● Rasio atau spektrum dapat digunakan sesuai dengan motif 
penciptaan karya dari masing-masing pencipta.

● Memberikan kesadaran terkait fungsi sosial hak cipta, bahwa 
setiap pencipta dapat menentukan ketentuan lisensinya sendiri 
agar kegiatan berbaginya memberdayakan.

Copyright Public 
domain

All rights 
reserved

Attribution
Non-
commercial
No 
derivatives

Attribution
Non-
commercial
Share Alike

Attribution
Non-
commercia
l

Attribution No 
Derivatives

Attribution
Share 
Alike

Attribution No rights 
reserved

Most restrictive                                                                Most accommodating







OER@Unsyiah.Lib:Our Proposal

UKM Literasi Informasi dan Perpustakan 
Unsyiah menggagas kerjasama 
pengembangan Open Educational Resource 
(OER) – dengan Reuse dan Remix.



Tujuan

1.Mengembangkan bahan ajar online berbentuk 

audio, video dan dokumen

2.Mengembangkan portal sumber belajar online 

dengan untuk blended learning

3.Menyalurkan bakat dan minat mahasiswa 

Unsyiah dalam literasi informasi dan video kreatif



Ngajak Nikah di Perpustakaan Unsyiah



Cin.Lok@Unsyiah.Lib



Tahapan

1. Pembentukan tim, yaitu Tim Expert beranggota dosen/peneliti yang melakukan usulan dan review 
terhadap bahan ajar yang dibuat, Tim Produksi beranggota mahasiswa dan pustaka yang bertugas 
mencari bahan ajar berlisensi Creative Common dan melakukan perubahan seperlunya dan upload 
ke website, Tim Marketing/Publikasi beranggota Pustakawan dan mahasiswa dalam penyebaran 
bahan ajar elektronik

2. Pembuatan Portal Online, Tim Produksi membuat portal online di domain Perpustakaan Unsyiah 
dengan mengaktifkan harvesting ke Perpustakaan Nasional (Indonesia One Search)

3. Pencarian dan Penseleksian Bahan Ajar, Tim Produksi dan Tim Expert bekerja-sama memilih 
bahan ajar online yang berlisensi Creative Commons di Internet berbentuk audio, video dan 
dokumen elektronik. 

4. Reproduksi Bahan, bahan ajar terpilih akan dikastomisasi sesuai dengan lisensi Creative 
Commons misalnya untuk video membuat sub-title berbahasa Indonesia di Video, melakukan 
dubbing ke dalam bahasa Indonesia atau untuk dokumen menterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia.

5. Pengunggahan ke portal online, Tim Marketing/Publikasi akan mengunggah bahan hasil 
reproduksi ke Repositori Blended Learning Perpustakaan Unsyiah dan diharvestkan ke Indonesai 
One Search.

6. Publikasi dan Sosialisasi,  Tim Marketing/Publikasi akan membuat flyer, deskripsi dan narasi 
bahan tersebut dan dipublikasikan ke social media



"Re-mixing"

Reasons to adapt an OER include:
• To address a particular teaching style or learning style
• To adapt for a different grade level
• To adapt for a different discipline
• To adjust for a different learning environment
• To address diversity needs
• To address a cultural preference
• To support a specific pedagogical need
• To address either a school or a district’s standardized 

curriculum 



OER – Main Menu



Open Education Resource – Unsyiah  Lib



OER – Browse Item



OER - Items



OER-Unsyiah



Demontrasi
OER-Unsyiah



Kesimpulan

● OER dan Creative Common sangat 
bermanfaat dalam penyediaan bahan ajar 
terutama dari segi pembiayaan dan 
pengadaan

● Perpustakaan menyediakan fasilitas 
http://uilis.unsyiah.ac.id/oer untuk 
memudahkan pencarian

● Partipasi dari dosen dan mahasiswa 
diperlukan untuk mendapatkan bahan
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