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DEPOSITORI

Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa 
sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. 

Peranan karya cetak dan karya rekam sangat penting dalam menunjang 
pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu 
dihimpun, dilestarikan dan dikelola oleh  Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan 
Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat.



REPOSITORI

Repositori adalah tempat penyimpanan bahan-bahan digital yang dihasilkan oleh 
suatu institusi 

Rerpositori berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi dalam pengelolaan 
sumberdaya informasi di perpustakaan

Masalah repositori institusi selalu berkaitan dengan open acces 

Kunci dalam peningkatan pembangunan repository dan pemanfaatan akses terbuka 
adalah pengetahuan, kesadaran dan sinergi dari semua pihak yang terkait. 



DASAR LEGAL DEPOSITORI DAN REPOSITORI

UU 4/1990 – Wajib
Serah Simpan Karya

Cetak & Karya Rekam

UU 43/2007 –
Perpustakaan

Perpustakaan
Nasional

Repositori

Depositori
Kewajiban

serah-simpan karya cetak & rekam untuk
melestarikannya sbg hasil budaya

bangsa dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa

Semua karya tulis, 
cetak, & rekam dlm berbagai media

yg diterbitkan ataupun tidak
diterbitkan, baik yg

berada di dalam maupun di luar negeri 
yg dimiliki

oleh perpustakaan di wilayah NKRI

Koleksi Nasional

Bibliografi Nas. 
Ind. 

Katalog Induk
Nas. 

Users 



BIBLIOGRAFI NASIONAL INDONESIA

Definisi: merupakan kumpulan
data bibliografis terbitan/publikasi
pada sebuah negara.
Fungsi: sebagai sarana kendali
bibliografis (bibliographic control) 
di sebuah negara. 
Tujuan: untuk mengetahui kondisi
penerbitan di sebuah negara,  
mencakup jumlah penerbit yang 
ada, kuantitas terbitan dari waktu
ke waktu, subjek atau topik yg
paling banyak ditulis/diproduksi.
Data: hingga 14 Nov. 2016 = 
1.851.287 rekod

http://bni.perpusnas.go.id

http://bni.perpusnas.go.id/�


KATALOG INDUK NASIONAL
• Katalog Induk Nasional (KIN) 

merupakan gabungan data katalog koleksi
seluruh perpustakaan di Indonesia.  

• Tujuan: agar masyarakat dapat
menemukan data  bahan perpustakaan
yang diperlukannya, sekaligus mengetahui
lokasi bahan perpustakaan tersebut. KIN 
sekaligus mencerminkan kondisi koleksi
bahan perpustakaan skala nasional. 

• Syarat: KIN yang lengkap dan akurat
dapat terwujud bila seluruh
perpustakaan berpartisipasi untuk
‘memberikan’ akses ke database katalog
koleksinya. 

• Data: hingga 14 Nov. 2016 = 3.918.841 
rekod

http://kin.perpusnas.go.id

http://bni.perpusnas.go.id/�


Tujuan

StrategiStrategi

Program dan Peta JalanProgram

Prinsip Pendekatan, Prinsip Dasar, Prasyarat Keberhasilan

Fungsi
Perpusnas

(UU 43/2007)

Grand Design e-Library

Ketersediaan Keterjangkauan Keberlanjutan Kolaborasi

Misi

Tergeraknya masyarakat
untuk gemar membaca
melalui media promosi

berbasis TIK

Terciptanya layanan dan
SDM perpustakaan yang 

bermutu melalui
pemanfaatan TIK

Terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat

melalui resource sharing 
digital contents

Terpeliharanya warisan
dokumenter bangsa melalui

pembanguan sistem
repository 

Tersedianya Layanan 
dan Koleksi 

Perpustakan Digital  
yang Berkualitas

Terwujudnya 
Penyelenggaraan 

Perpustakaan Digital yang 
professional dan Kolaboratif

Terselenggaranya Jejaring
Perpustakaan digital yang 

terintegrasi

Terwujudnya 
Manajemen dan  

Tata Kelola TI yang 
Baik

Bagan Grand Design e-Library 2015 – 2019



Strategi e-Library

Go Social Go Mobile Individual Focuss Resources Sharing 

LIBRARY 3.0

Place to Interact

Place to Innovate

Place to Inspire

Semantyc web, RDA tags, Social media, mobile apps, cloud computing, 
federated search

Open Access



PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN DAN LAYANAN
BAHAN PERPUSTAKAAN

Perpustakaan
Nasional

UU 4/1990 – Wajib
Serah Simpan Karya

Cetak & Karya Rekam

Deposit 

Pembelian

Bahan Perpustakaan

Pengkatalogan

Pengindeksan

Pengemasan

Organisasi Inf.

Layanan onsite

Layanan online



PENGEMASAN REPOSITORI

Repositori 
subjek -

Berdasarkan 
jenis konten

Repositori 
institusi -
Berdasar 

kepemilikan 



Kepustakaan Local Content
http://pusakaindonesia.perpusnas.go.id/

http://coe.perpusnas.go.id/



Kepustakaan Film

http://perfilman.perpusnas.go.id/home



Kepustakaan Kepresidenan

http://kepustakaan-
presiden.perpusnas.go.id/home/



Kepustakaan Sastra Indonesia

http://sastra.perpusnas.go.id/



Kepustakaan Candi
http://candi.perpusnas.go.id



Kepustakaan Keraton

Virtual tour

http://keraton.perpusnas.go.id/



Kepustakaan Naskah Nusantara

http://pernaskahan.perpusnas.go.id/



Batavia Digital

http://bataviadigital.perpusnas.go.id/home/



Indonesia OneSearch & iPusnas

http://onesearch.id/

http://ipusnas.id/

3.073.289 entry
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20.000 judul @10 copy



Ekosistem Literasi Informasi
Industri

penerbitan
dan rekaman

Lembaga
Pemerintah

& swasta

Museum

Arsip

Perpustakaan
Media 
massa

Intitusi
pendidikan

Komunitas

Lembaga
Riset

AGGREGATOR

1. Legal formal 
2. Program nasional

3. Insentif
4. Infrastruktur
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PERPUSTAKAAN 

PEMERINTAH

PENDIDIKAN TINGGI

LEMBAGAN PENELITIAN MEDIA MASSA

PERUSAHAAN REKAMAN

PENERBIT 

REGULASI REPOSITORI DAN 
AKSES TERBUKA 

PUBLIKASI JURNAL SISTEM 
TERBUKA

DEPOSIT DI REPOSITORI 

PUBLIKASI JURNAL SISTEM 
TERBUKA

DEPOSIT DI REPOSITORI 

PUBLIKASI 

Rekaman

Penerbitan
Digitalissi Konten

Kerjasama
Repositori Institusi

Open Access 
Interopeabilitas

Promosi dan advokasi

KERJASAMA



Volume, variasi dan kecepatan kebutuhan dan penyebaran informasi makin tinggi; 

Tidak semua orang atau lembaga dapat memiliki atau mengakses sumber informasi;

Tidak semua sumber informasi dapat dimiliki atau diakses oleh orang atau lembaga tertentu; 

Tidak semua sumber informasi terintegrasi, sehingga memerlukan usaha dan sumberdaya (biaya, 
waktu, tenaga dan sarana) yang cukup besar untuk mengakses dan memanfaatkannya; 

Banyak sumber informasi penting bagi masyarakat tidak dapat diakses dan dimanfaatkan secara
optimal; 

Banyak investasi dan sumberdaya untuk membangun dan mengembangkan sumber informasi kurang
berimbang dalam pemanfaataanya;

Perlu efektifitas,  efisiensi dan mencegah duplikasi dalam penggunaan berbagai sumber daya yang 
langka atau mahal;  

Tidak semua sumber informasi terkelola, termutakhirkan dan terawat secara baik dan berkelanjutan.    

Mengapa Harus Interoperabilias & 
Kerjasama



Perlunya kepedulian dan kerjasama semua pihak untuk menyediakan dan membuka akses berbagai
data, informasi, dokumen dam publikasi untuk meningkatkan literasi informasi dalam mewujudkan
masyarakat Indonesia yang cerdas; 

Gerakan akses terbuka (open access) membantu untuk melindungi hak-hak pengguna terhadap karya
intelektual yang dibuat untuk kebaikan dan kemanfaatan yang lebih besar;

Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan unggah online secara
fulltext. Dengan membuka secara luas hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan, terutama hasil
penelitian yang dananya dibiayai oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas. 

Tersedianya berbagai macam konten ilmiah dan memiliki signifikansi dengan ke-Indonesiaa-an 
memungkinkan setiap warga negara memperoleh akses pengetahuan untuk mengembangkan potensi
dirinya dan pada gilirannya nanti kualitas hidupnya,  sebagaimana amanat “Nawa Cita", 9 Agenda 
Prioritas Pemerintahan Jokowi-JK.

Mendesak perlunya interoperabilitas dan kerjasama antarlembaga dalam menyediakan, berbagi 
dan membuka akses terhadap berbagai data, informasi dan bahan perpustakaan melalui 
Gerakan Nasional  Open Access.   

Kesimpulan
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