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Pendahuluan: 
Perpustakaan berperan penting dalam penyusunan kebijakan mengenai tata kelola internet 
baik di tingkat regional, nasional, dan global untuk menghadapi tantangan perubahan 
teknologi dan untuk tercapainya Sustainable development Goals (SDGs). Partisipasi 
perpustakaan dalam Internet Governance Forum diperlukan untuk memastikan kebijakan 
tentang pengembangan internet dapat mencakup prinsip-prinsip seperti: menjamin akses 
publik ke informasi dan pengetahuan melalui internet; memperjuangkan dan 
mempromosikan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tentang hak 
berpendapat dan berekspresi; serta membuat kerangka kerja hak cipta yang berimbang. 
 
Narasumber: 

1. Joko Santoso (Perpustakaan Nasional) 
2. Nuning Kurniasih (Universitas Padjadjaran) 
3. Ismail Fahmi (Konsultan Perpustakaan Nasional, Pembuat Indonesia OneSearch) 

 
Moderator: Harkrisyati Kamil (Komunitas Perpustakaan/Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan 
dan Informasi Indonesia (ISIPII)) 
Rapporteur: Yuli Asmini (Komnas HAM) 
 
1. Rangkuman umum dari workshop: 

Ketiga narasumber memaparkan pentingya internet dalam membantu repositori dan 
depositori pengetahuan. Joko Santoso memaparkan bahwa pentingnya internet dalam 
membantu pengelolaan repositori dan depositori sehingga memudahkan akses 



 

pengetahuan bagi masyarakat (end user) yang lebih luas. Hal ini telah dilakukan oleh 
Perpustakaan Nasional dengan berbagai layanannya. Sementara itu, Nuning Kurniasih 
mengelaborasi bahwa riset yang dilakukannya menyebutkan internet telah mendorong 
terjadinya perubahan perilaku membaca masyarakat untuk itu diperlukan keragaman 
konten lokal yang positif dan bermanfaat sehingga dapat dibaca oleh masyarakat secara 
luas. Sedangkan Ismail Fahmi,  menjabarkan bahwa saat ini keterbukaan akses informasi 
menjadi penting. Hal ini akan mendorong munculnya penemuan-penemuan dan 
inovasi. Indonesia Onesearch adalah salah satu upaya menyediakan beragam informasi 
dalam berbagai bentuk dalam format digital sehingga dapat diakses public atau 
masyarakat secara luas. Penting bagi perpustakaan nasional untuk berkolaborasi 
dengan berbagai penyedia pengetahuan lainnya seperti arsip nasional, dan museum 
dalam rangka penyediaan informasi bagi publik, dan Indonesia Onesearch berusaha 
menjembataninya melalui internet. 

2. Isu-isu utama yang dipresentasikan oleh narasumber: 
a. Narasumber 1:  

“Perpustakaan Nasional sebagai Depositori dan Repositori Pengetahuan 
Indonesia” 

1) Internet sebagai penghubung ilmu pengetahuan yang berada pada 
individu dan lembaga sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
kepentingan: pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, rekreasi 
pemustaka, pembangunan, pengembangan dan lainnya. 

2) Repositori dan Depositori adalah merupakan wadah dan sarana yang 
menghimpun, memungkinkan interoperability dengan berbagai 
perpustakaan digital, mengelola, menyimpan dan menyediakan akses 
terbuka online ke beragam ilmu pengetahuan yang berada pada individu 
dan lembaga. 

3) Perpustakaan Nasional (Perpusnas) membangun Depositori dan 
Repositori sesuai dengan UU 40 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya 
Cetak dan Karya Rekam, dan UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. 

4) Perpusnas membangun Depositori melalui penyediaan portal Katalog 
Induk Nasional yang berisi data koleksi di Perpustakaan seluruh 
Indonesia. 

5) Perpusnas membangun Repositori melalui: 
a) pembentukan beberapa portal (Bibliografi Induk Nasional yang 

berisi data terbitan-terbitan di Indonesia; Film; Pustaka Presiden; 
Dokumen Sastra Indonesia; Kepustakaan Candi; Keraton 
Nusantara; Batavia Digital),  

b) mewujudkan interoperabilitas dengan berbagai perpustakaan 
digital melalui Indonesia OneSearch (IOS),  



 

c) membuat iPusnas yang menyediakan koleksi bahan bacaan 
digital melalui pembelian dari Digital Right Management (DRM), 
dan ke depan akan disediakan juga buku-buku hasil alih media 
serta koleksi deposit Perpusnas. 

6) Membangun kerjasama  antara lembaga pemerintah, perpustakaan 
perguruan tinggi, media massa dan lembaga lain perlu diperkuat 

7) Telah terbentuk Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) yang akan 
menjadi wadah kerja sama dalam penyediaan sumber-sumber informasi 
digital di Indonesia. 
 

b. Narasumber 2: 
“Reading Habit in Digital Era: Challenges & Opportunities” 

1) Perpustakaan Nasional dapat berkonsentrasi dalam upaya menyediakan 
konten bacaan yang berkualitas serta mampu menumbuhkan minat baca 
dengan kemasan informasi sesuai perkembangan jaman dan karakter 
masyarakat informasi yang memiliki perilaku dan budaya membaca 
dengan cepat, instan, multi-tasking melalui pembentukan Repositori dan 
Depositori. 

2) Perpustakaan Nasional melalui Indonesia OneSearch dapat membentuk 
Repositori dan Depositori yang memudahkan penelitian dan pengkajian 
minat baca sesuai kemajuan TIK yang mampu mengetahui (menyimpan 
dan merekam) jejak tercetak/footprint aktivitas membaca seseorang 
pada media online internet.  
Aktivitas membaca yang dapat dilihat meliputi: apakah seseorang telah 
membaca, menyebarkan (share), mendiskusikan (discuss), menyimpan 
(saved), unduh (download), sehingga dapat terlihat mana bacaan yang 
diminati serta mampu menghubungkan beragam komunitas. 

3) Responden minat baca pada Survey 2015 adalah 8 dari 10 orang 
Indonesia setiap hari membaca  melalui internet. Responden yang aktif 
di Internet prioritasnya membaca berita. 

4) Tantangan terkini adalah bagaimana menyediakan informasi yang tidak 
monoton dan menarik untuk dibaca. Terlebih lagi dengan adanya smart 
devices. 

5) Perpusnas bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan 
masyarakat agar dapat menyiapkan infrastruktur melalui penyediaan 
koneksi internet dan PC untuk menghindari kesenjangan digital di 
Indonesia. 

6) Penyiapan literasi digital pada SDM penting diselenggarakan oleh 
berbagai pemangku kepentingan bekerja sama dengan Perpustakaan. 



 

7) Kesimpulan: dunia dijital telah merubah perilaku membaca masyarakat, 
data terkait ini diperlukan untuk menyiapkan sumber bacaan yang 
berkualitas. 

 
c. Narasumber 3: 

“Empowering Discovery & Inovation” 
1) Tugas Perpustakaan adalah mengisi konten setelah perkembangan TIK 

tersedia, di mana saat ini jaringan serat optik nasional telah terbentuk 
melalui program Palapa Ring. 

2) Gerakan Akses Terbuka (Open Access) yang dimotori Perpustakaan 
merupakan upaya memberdayakan penemuan dan inovasi di Indonesia 
dan dunia. 

3) Jack Andraka, seorang remaja SMA yang secara revolusioner 
menemukan alat pendeteksi penyakit kanker pankreas yang murah 
setelah memanfaatkan open access di internet. 

4) Kehadiran Indonesia OneSearch sebagai sarana yang menghubungkan 
Repositori-Repositori lembaga mampu menjawab tantangan kesulitan 
integrasi koleksi, ketimpangan sebaran koleksi antar pulau di Indonesia, 
kenyataan biaya penelitian mahal namun hasil penelitian kurang 
termanfaatkan dan plagiarisme yang berkembang karena repositori tidak 
terbuka (sumber asli sulit dicari). 

5) Indonesia OneSearch mampu menghasilkan knowledge graph dari sarana 
Resource Description Framework (RDF), sehingga dapat mengidentifikasi 
sebaran topik dan arah bacaan kajian penelitian dan karya ilmiah pada 
Repositori yang dihasilkan sebuah lembaga.  
Dengan kemampuan membaca Subjek-Predikat-Objek dari Penelitian, 
hasil identifikasi tersebut dapat digunakan sebagai kajian mengenai 
keterbaruan topik, masukan inovasi dalam penelitian, perbandingan 
penelitian, penyediaan kebutuhan dan referensi juga kepentingan 
lainnya untuk memberikan kontribusi positif pada bidang pendidikan, 
penelitian dan pengembangan. 

 
3. Isu-isu utama yang diangkat oleh peserta selama diskusi: 

a. Bagaimana bentuk kolaborasi data-data pemerintah dimana keterbukaan 
informasi dilihat masih belum maksimal walaupun sudah ada UU KIP dan 
terbentuk PPID. 

b. Pengembangan Indonesia OneSearch dan software Perpustakaan SLIMS untuk 
mendukung penyediaan Akses Terbuka pada informasi melalui internet. 
 

4. Simpulan yang ditarik dari workshop: 



 

Perlu adanya sinergi/kolaborasi berbagai pihak dalam mengembangkan data koleksi 
digital sesuai perkembangan jaman dan karakter masyarakat informasi yang memiliki 
perilaku dan budaya membaca dengan cepat, instan, multi-tasking untuk kepentingan 
pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, rekreasi pemustaka, pembangunan, 
pengembangan dan lainnya yang bersifat terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat Indonesia. 
 

5. Saran dari workshop mengenai rencana & langkah ke depan sebagai tindak lanjut: 
Perpusnas menjadi “leading organization” dalam pembentukan “digital library” tempat 
menyimpan semua koleksi Repositori dan Depositori Perpustakaan di Indonesia yang 
terhubung dengan Indonesia OneSearch dengan melibatkan multi-stakeholders: 
individu, lembaga perpustakaan, arsip, museum, penelitian, lembaga pengelola 
informasi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. 

 
 


