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Latar Belakang 

Pengguna Yang Cukup Besar 

http://onesearch.id/
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Sebaran 

Pengguna 

Akses Internet Yang Tidak Merata 

Sebaran penggunaan internet untuk mengakses Ilmu Pengetahuan 
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1. Perpustakaan sebagai repositori  pengetahuan kolektif.;  
2. Perpustakaan menyediakan akses bagi publik untuk memanfaatkan 

repository pengetahuan kolektif tersebut;  
3. Masyarakat memiliki hak terhadap akses informasi dan ilmu pengetahuan 

yang dikelola  perpustakaan;  
4. Dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan 

setiap individu secara mudah dan cepat terhubung dengan repository   
ilmu pengetahuan yang tersimpan dan diorganisasikan di perpustakaan,  

5. Teknologi tersebut ialah internet.  

Konsep Utama 
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Total  

71.901+  
Perpustakaan 

Perpustakaan  

• Masalah: kerjasama,  
koordinasi,  
infrastruktur TIK, 
resource sharing dan 
open access secara 
nasional untuk 
membangun repositori 
koleksi nasional  

 

• (Data Perpustakaan 
Nasional, 2016).  
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Sebaran perpustakaan sebagai repositori Ilmu Pengetahuan 

D K I 
2000 

J a b a r 
10.542 

J a t e n g 
12.516 

J a t i m 
9.615 

P a p u a B a r a t 
345 

P a p u a 
217 

Kesenjangan 

KETERSEDIAAN  
PEMANFAATAN 
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• http://e-
resources.perpusnas.go.id/ 
index.php 

• http://perpusnas.go.id/ 
BukuElektronik.aspx 

• http://perpusnas.go.id/ 
LiteraturKelabu.aspx 

• http://perpusnas.go.id/Majala
hOnline.aspx 

• http://opac.perpusnas.go.id/ 
• http://kin.perpusnas.go.id/ 
• http://bni.perpusnas.go.id/ 
• http://perpusmitra.pnri.go.id/ 
… 

• http://lib.ui.ac.id/opac/ui/templatec
ari.jsp?inner=formcari_depan.jsp 

• http://uindonesia.summon.serialsso
lutions.com/search?s.q= 

• http://journal.ui.ac.id/home/ 
• http://lib.ui.ac.id/opac/ui/template.j

sp?inner=dbonline.jsp?hal=1 
… 

• www.ugm.ac.id 
• http://kak.ugm.ac.id/ 
• http://pemvisian-

ugm.ugm.ac.id/kanal-
pengetahuan-informasi/ 

• http://prisma.lppm.ugm.ac.id
/research/34096 

• http://lppt.ugm.ac.id/ 
 

• http://perpustakaan.kemkes.go.id/cgi-
bin/koha/opac-whounioncat.pl? 

• http://perpustakaan.kemkes.go.id/ 
• http://perpustakaan.depkes.go.id/library/ 
• http://kink.depkes.go.id/kinkes/web 
… 

Perpusnas 

UI UGM Dst... 

Disjoin, saling terpisah, tidak terintegrasi 

Tantangan  

BIAYA INVESTASI S I  
PEMANFAATAN  

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1s6C6-dPPAhXKuY8KHUGsCkgQjRwIBw&url=https://ugm.ac.id/id/berita/12057-popularitas.website.ugm.peringkat.pertama.versi.4icu&psig=AFQjCNGPBejQcO6FuaVsOLwYFRMDLJZDOw&ust=1476316429715747
http://www.ugm.ac.id/
http://kak.ugm.ac.id/
http://pemvisian-ugm.ugm.ac.id/kanal-pengetahuan-informasi/
http://pemvisian-ugm.ugm.ac.id/kanal-pengetahuan-informasi/
http://pemvisian-ugm.ugm.ac.id/kanal-pengetahuan-informasi/
http://pemvisian-ugm.ugm.ac.id/kanal-pengetahuan-informasi/
http://pemvisian-ugm.ugm.ac.id/kanal-pengetahuan-informasi/
http://pemvisian-ugm.ugm.ac.id/kanal-pengetahuan-informasi/
http://pemvisian-ugm.ugm.ac.id/kanal-pengetahuan-informasi/
http://prisma.lppm.ugm.ac.id/research/34096
http://prisma.lppm.ugm.ac.id/research/34096


UU 43/2007 tentang Perpustakaan   
• Pasal 1(7); Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika. 

• Pasal 42(3); Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi. 

• Pasal 12 (1); Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, 
dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan 
pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi. 

 

Inisiatif Perpustakaan Nasional RI 

1 

http://onesearch.id/


• Pasal 14(3); Setiap perpustakaan mengembangkan layanan 
perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

• Pasal 19(2); Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, 
serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan 
masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

• Pasal 38(2); Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi. 

 

 

 

UU 43/2007 tentang Perpustakaan   
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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

Grand Design e-Lib  
2015-2019 
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Memanfaatkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi repository itu dapat 
diakses secara onsite dan online melalui portal web www.perpusnas.go.id. Di 
dalam portal web tersebut terdapat 58 lebih pangkalan data tematik yang dapat 
diakses di bawah sub domain perpusnas. Untuk memberikan gambaran mengenai 
repository dan depositori koleksi bahan perpustakaan lingkup nasional, publik 
dapat mengakses Katalog Induk Nasional (http://kin.perpusnas.go.id), Bibliografi 
Nasional Indonesia (http://bni.perpusnas.go.id), koleksi Deposit Bahan 
Perpustakaan (http://deposit.perpusnas.go.id), serta repository digital  melalui 
Gerakan Open Access Indonesia yang meliputi lembaga perpustakaan, 
dokumentasi, museum dan kearsipan dapat diakses melalui Indonesia OneSearch 
(www.onesearch.id) 

Inisiatif Perpustakaan Nasional RI 

2 

http://www.perpusnas.go.id/
http://kin.perpusnas.go.id/
http://bni.perpusnas.go.id/
http://deposit.perpusnas.go.id/
http://www.onesearch.id/
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• 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  

hanya dapat terwujud bila seluruh 

perpustakaan bersedia berpartisipasi 

untuk ‘memberikan’ atau menyediakan 

akses ke database katalog koleksinya. 

Pengembangan jaringan kemitraan  

dengan seluruh jenis  perpustakaan di 

Indonesia sangat menentukan 

keberhasilan dalam menghimpun  data 

KIN.  
• Data: hingga 12 Okt 2016 = 3.494.553  

rekod  

Katalog Induk Nasional – http://kin.perpusnas.go.id  

http://onesearch.id/
http://kin.pnri.go.id/
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Definisi: merupakan kumpulan 

data bibliografis terbitan/publikasi 

yang diterbitkan 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/genre 

yang paling banyak 

ditulis/diproduksi. 

Data: hingga 12 Okt 2016 = 

1.709.821  rekod  

  

 

Bibliografi Nasional Indonesia – 
http://bni.perpusnas.go.id   

http://onesearch.id/
http://bni.pnri.go.id/
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Any platforms Any collections 

OAI-PMH 

Satu Pintu Pencarian 
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Indonesia OneSearch  (IOS) v.2 

Search   

Mitra  
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Tahap 1 (2015): OneSearch Web Portal 

OneSearch Portal (Bibliografi) 

• Software Indonesia OneSearch 

• Harvesting data bibliografi 

• Protokol standard OAI-PMH 

• Repository: Katalog buku, indeks 
artikel Jurnal Online, Repositori 
digital 

Tahap 2 (2016-2017): Text Analysis 

Text Analysis (Full Teks) 

• Crawling fullteks (PDF) TA, tesis, 
disertasi, laporan penelitian, artikel 
jurnal dari Intitusi di Indonesia. 

• Text analysis menggunakan 
teknologi NLP (Natural Language 
Processing) 

• Information Extraction & 
Knowledge Mapping berbasis NLP 

• Research Mapping antar Institusi 

Tahap 3 (2018-2020):  
Layanan Anti Plagiarism 

No Plagiarism (Services) 

• Sistem dan Layanan 
NoPlagiarism untuk karya 
berbahasa Indonesia. 

• Sumber: Wikipedia (Bahasa 
Indonesia), Online News, TA, 
Tesis, Disertasi, artikel jurnal, 
laporan penelitian (open access) 

• Layanan online plagiarism 
checking untuk mahasiswa, 
akademisi dan peneliti di 
Indonesia 

Road Map IOS 



Aplikasi e-mobile library - pemustaka dapat 
mengakses koleksi digital Perpustakaan 

Nasional berbasis Digital Right Management 
(DRM).  

 
Dapat diakses melalui Smartphone aplikasi 

Android, Apple dan Desktop (PC) melalui 
www.ipusnas.id 

 
Diresmikan pada tanggal : 16 Agustus 2016 

 
Saat ini memiliki koleksi : 20.000+ judul 

Aplikasi agregator dan analisis data repositori 
online koleksi perpustakaan yang terhubung.  

 
Dapat diakses melalui browser perangkat 

mobile dan PC melalui  
www.onesearch.id 

 
Diluncurkann pada tanggal : 1 Maret 2016 

 
Saat ini memiliki koleksi : 2,645,007  entry 

Institusi yang tergabung : 437  

Percepatan 

http://www.ipusnas.id/
http://onesearch.id/Search/Results
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Inisiatif Perpustakaan Nasional RI 

3 Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam 
merawat bahan perpustakaan sebagai warisan dokumenter bangsa. Hal ini 
dilakukan dengan membangun berbagai repostori yang dapat diakses secara 
terbuka. Di antaranya ialah  :  
Repositori Pusaka Indonesia (http://pusakaindonesia.perpusnas.go.id), Candi 
(http://candi.perpusnas.go.id),  
Perfilman (http://perfilman.perpusnas.go.id),  
Kesusateraan (http://sastra.perpusnas.go.id),  
Keraton (http://keraton.perpusnas.go.id),  
Pernaskahan (http://pernaskahan.perpusnas.go.id),  
Kepresidenan (http://kepresidenan.perpusnas.go.id),  
Local content Batavia (http://bataviadigital.perpusnas.go.id/home/)  
dan lain-lain 

http://pusakaindonesia.perpusnas.go.id/
http://candi.perpusnas.go.id/
http://perfilman.perpusnas.go.id/
http://sastra.perpusnas.go.id/
http://keraton.perpusnas.go.id/
http://pernaskahan.perpusnas.go.id/
http://kepresidenan.perpusnas.go.id/
http://bataviadigital.perpusnas.go.id/home/
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Inisiatif Perpustakaan Nasional RI 

4 Dalam mendukung pendidikan, menyediakan sumber belajar dan 
penelitian ilmiah Perpusnas menyediakan akses ke e-journal dan e-book 
yang dapat diakses di e-resources Perpusnas (http://e-
resources.perpusnas.go.id), untuk mengakses koleksi ini memerlukan 
akun keanggotaan yang secara mudah dan cepat  dilakukan secara online 
di http://keanggotaan.perpusnas.go.id. Bahkan kini tersedia aplikasi e-
mobile library yang memungkinkan pengguna perpustakaan dapat 
mengakses dan membaca bahan perpustakaan via gadget berbasis 
Android, IOS maupun desktop (http://ipusnas.id/) 

http://e-resources.perpusnas.go.id/member.php?id=ora
http://e-resources.perpusnas.go.id/member.php?id=ora
http://e-resources.perpusnas.go.id/member.php?id=ora
http://keanggotaan.perpusnas.go.id/
http://ipusnas.id/
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http://onesearch.id/


Akses e-Resources 

E-Book 

10.095 

judul 

Gale  676 judul  

Sage  262 judul  

IGI Global  1.833 judul  

Ingram  378 judul  

Proquest  1.260 judul  

EBSCO  617 judul  

Balai Pustaka  334 judul  

ISEAS (Institute of 

Southeast Asian 

Studies  56 Judul  

NIAS (Nordic Institute 

of Asian Studies  91 judul  

ALA (American Library 

Association)  38 judul  

Amsterdam University: 

koleksi Indonesiana  15 judul  

Taylor & Francis  63 judul  

Vendor Subject Judul 

Ebsco Education Research Complete 3416 

Humanities International Complete 2853 

LISTA 907 

Literary Reference Center 1718 

MEDLINE 1470 

Religion and Philosophy Collection 292 

    

Proquest ABI Global Complete 37724 

Academic Research Library 3613 

Asian Business & Reference 248 

Banking Information Source 534 

ProQuest Agriculture Journals 550 

ProQuest Arts & Humanities 451 

ProQuest Computing 399 

ProQuest Education Journals 779 

ProQuest Entrepreneurship 1357 

ProQuest Health Management 6858 

ProQuest Psychology Journals 5994 

ProQuest Public Health 9657 

    

Taylor & Francis Library Science 32 

Sociology & Related Disciplines 31 

    

Westlaw United State Law Journals 812 

United Arab Emirate Law Journals  1 

European Law Journals  3 

United Kingdom Law Journals  43 

Australian Law Journals  1 

Canadian Law Journals  12 

Hong Kong Law Journals  1 

Singapore Law Journals  2 

Non-legal materials in the "Academic Institution” 24 

Non-legal database Accountancy  33 

    

Lexis Nexis  Multiple Disipline Paket 

http://onesearch.id/


Sejak diintegrasikan melalui 
mekanisme Single Sign On pada 
tahun  2011;  saat ini  telah 
terhimpun 31 Penyedia e-resources.  
 
Total jumlah E-Jurnal dan E-Book 
yang dilanggan : 148.817   

Sampai dengan 15 Juli 2016  
Telah terakses sebanyak : 58.086.237 
Hits 
Dengan jumlah pemustaka : 521.267 
Pemustaka  

e-Resources Perpusnas 
(http ://e-resources.perpusnas.go.id) 
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Inisiatif Perpustakaan Nasional RI 

5 Untuk mendorong penerbitan dan publikasi di Indonesia 
memberikan layanan secara gratis pemberian nomor ISBN dan 
ISMN. Layanan ini tersedia juga secara online di 
http://isbn.perpusnas.go.id  dan  http://ismn.perpusnas.go.id 

http://isbn.perpusnas.go.id/
http://isbn.perpusnas.go.id/
http://isbn.perpusnas.go.id/
http://isbn.perpusnas.go.id/


Endorsement dan Dukungan Akses Internet 

Kerjasama dalam 
menciptakan ekosistem 
masyarakat pembelajar 
Indonesia, melalui 
Gerakan Open Access 
Indonesia;  

Setiap warga negara 
memperoleh hak yang 
sama dalam mengakses 
dan mendapatkan 
berbagai data, 
informasi, dokumen dan 
bahan perpustakaan 
secara berkeadilan.  

Program nasional  
aggregator, regulasi, 
insentif, infrastruktur, 
standard, komunikasi 
data dan 
interoperabilitas.  
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Seluruh Stakeholder 
Kerjasama/kolaborasi 



 Sampai dengan awal Juli 
2016  Perpusnas telah 
melakukan  alih media  
naskah kuno sebanyak 
8180 judul naskah yang 
diubah menjadi bentuk e-
book.  

 Naskah kuno tersebut 
telah diunggah kedalam 
katalog terbacakan mesin 
(OPAC) Perpusnas.   

OBYEK DIGITAL 
(http ://opac.perpusnas.go.id) 



• 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. Hal ini 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 Open 
Access.    

 

Kesimpulan  

http://onesearch.id/


TERIMA KASIH 


