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ABSTRAK 

DIGITALISASI TERBITAN BANK INDONESIA DI PERPUSTAKAAN KHUSUS BANK 

INDONESIA YOGYAKARTA 

Oleh: 

Unda Pradana 

13130021 

Penelitian ini membahas tentang proses digitalisasi koleksi terbitan Bank Indonesia di 

perpustakaan khusus Bank Indonesia Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

proses alih media yang dilaksanakan perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia 

Yogyakarta & pemeliharaan bahan pustaka yang telah melalui proses alih media. Jenis 

penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan alih media bahan 

pustaka terbitan Bank Indonesia sudah dilakukan oleh perpustakaan khusus Bank Indonesia 

Yogyakarta. Dalam pembahasan penulis membagi menjadi 2 yaitu proses alih media bahan 

pustaka dan pemeliharaan bahan pustaka yang sudah melalui proses alih media / digitalisasi 

koleksi. 

Kata kunci: Digitalisasi koleksi , Terbitan Bank Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini teknologi informasi sudah menjadi keharusan bagi perpustakaan 

Indonesia, terlebih dalam menghadapi tuntutan kebutuhan bangsa Indonesia yaitu 

sebuah masyarakat yang berbasis pengetahuan terhadap informasi dimasa 

mendatang (Supriyanto dan Ahmad,2008:148). Perpustakaan adalah tempat 

dimana informasi disimpan dan disebar luaskan. Perpustakaan pada dasarnya 

menyediakan koleksi agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya. 

Pemanfaatan koleksi merupakan barometer keberhasilan suatu perpustakaan. 

Semakin banyak koleksi yang dimanfaatkan maka akan semakin sukses 

perpustakaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit koleksi yang 

dimanfaatkan maka perpustakaan bisa dikatakan belum sukses dalam 

penyelenggaraanya.  

Menurut Sulistyo Basuki (1993 : 3), Perpustakaan adalah sebuah ruangan, 

bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpan buku dan terbitan lainya, biasanya disimpan menurut tata susunan 

tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Sedangkan menurut 

Sutarno NS (2006 : 11), Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari 

gedung/bangunan, atau gedung tersendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang 
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disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan 

dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.  Dari kedua definisi di 

atas dapat disimpulkan bahwa, Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu 

badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku 

maupun bukan buku yang disusun secara sistematis menurut aturan tertentu 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pengguna 

perpustakaan.  

Perpustakaan khusus adalah salah satu dari jenis perpustakaan. Perpustakaan 

khusus menurut Sulistyo-Basuki (1991:49) “Perpustakaan khusus adalah 

perpustakaan yang diselengarakan oleh sebuah dapartemen, lembaga, lembaga 

negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri maupun perusahaan 

swasta”.  Adapun tugas dari perpustakaan khusus adalah melayani keperluan 

informasi data badan induk yang menanguinya tersebut dengan menyediakan 

koleksi buku dan bukan buku untuk para pegawai dan peneliti yang tergabung 

pada badan tertentu dan memberi keterangan informasi yang cepat dan tepat serta 

mengadakan penelusuran literatur atas permintaan secara akurat.  

Masuknya komputer ke perpustakaan sebagai sarana penggunaan teknologi 

informasi ke dalam perpustakaan turut merubah wajah perpustakaan dari yang 

manual (konvensional) menjadi perpustakaan digital (digital library). Hal ini 

didukung dan terbukti dengan kenyataan yang ada, dimana semakin banyaknya 

informasi data yang berformat digital atau berbasis elektronik (elektronik – based) 

di perpustakaan, sehingga melahirkan istilah yang dikenal dengan nama 



3 
 

 

perpustakaan digital (digital library), yang memiliki keunggulan dalam kecepatan 

pengaksesan data karena berorientasi ke dalam data digital.  

Di masa digital sekarang, perpustakaan dituntut untuk bisa mengikuti 

perkembangan zaman, dimana informasi itu harus dengan mudah dan cepat 

didapat, diolah dan disebar luaskan. Bahan pustaka cetak milik perpustakaan 

adalah informasi yang harus disebar luaskan. Namun keefektifan bahan pustaka 

cetak tidak seefektif dengan informasi digital yang sedang menjamur di era digital 

saat ini. Alih media digital adalah salah satu kegiatan melestarikan khasanah 

budaya bangsa dengan mengalih bentuk dari bentuk asli ke bentuk/media digital. 

Alih media merupakan proses digitalisasi yaitu proses alih media dari media cetak 

seperti buku, majalah, koran, foto dan gambar ke dalam bentuk data digital yang 

dapat direkam, disimpan dan diakses melalui komputer atau media digital lainnya.  

Proses digitalisasi ini dapat bertujuan untuk pendidikan, penyebaran ilmu 

pengetahuan, maupun tujuan konservasi, yaitu melestarikan peninggalan 

bersejarah dari bangsa kita. Menurut Pendit (2007:241-242) melalui digitalisasi, 

perputakaan dapat menyimpan ribuan bahkan jutaan karya tulis maupun karya 

seni tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan digitalisasi koleksi bahan pustaka 

yang merubah koleksi tercetak (konvensional) ke koleksi digital, suatu 

perpustakaan memperoleh manfaat dengan adanya digitalisasi koleksi yaitu : 

a. Menghemat ruangan tempat penyimpanan 
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b. Dapat diletakkan di website (online) dan dapat dinikmati banyak orang 

dimanapun dan kapanpun (supriyanto,2008:2) 

Keuntungan lain dari proses mendigitalisasi koleksi bahan pustaka milik 

perpustakaan yaitu : 

a. Lebih mudah menyimpan informasi 

b. Dapat diakses banyak orang secara bersamaan 

c. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu 

d. System digital belih mudah dalam hal perancangan dan koleksi yang 

tersimpan dapat diakses dengan cepat ,tepat dan akurat (Komalasari, 

2009:1)  

Koleksi perpustakaan khusus Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Yogyakarta terdiri atas koleksi buku, koleksi digital, jurnal dan koleksi bukan 

buku. Koleksi buku bermacam-macam jenisnya, baik buku yang bersifat fiksi 

maupun yang bersifat non fiksi ada juga laporan-laporan keuangan dan statistik 

meliputi laporan keuangan daerah, laporan keuangan Indonesia, statistik ekonomi 

daerah, statistik ekonomi perbankan dan lain-lain.  

Koleksi – koleksi spesifik di perpustakaan Bank Indonesia Yogyakarta ini 

yang berupa laporan keuangan negara maupun keuangan daerah, statistik ekonomi 

daerah dan lain – lain banyak digunakan dan dibutuhkan orang untuk 

merencanakan gambaran kedepan suatu instansi atau perusahaan dalam membuat 

planning pekerjaannya, padahal jumlah koleksi yang tercetak sangatlah terbatas. 

Hal ini lah yang mendorong penulis untuk membuat sebuah tugas akhir yang 
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berjudul “ Digitalisasi Koleksi Terbitan Bank Indonesia di Perpustakaan Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah proses alih media atau digitalisasi koleksi terbitan Bank 

Indonesia? 

2. Bagaimana perawatan koleksi yang sudah didigitalisasikan?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses alih media atau digitalisasi koleksi 

terbitan Bank Indonesia dan bagaimanakah perawatan koleksi yang sudah melalui 

tahap digitalisasi koleksi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Perpustakaan 

Dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi Perpustakaan Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia DIY untuk lebih aktif dalam melangkah menuju 

perpustakaan digital. 

2.Bagi Penulis 

Dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis tentang proses alih 

media atau digitalisasi koleksi perpustakaan. 

3.Bagi Kepentingan Ilmiah 

Dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan proses alih media koleksi perpustakaan 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari penyusunan tugas 

akhir ini, maka penulis memberikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 

rangkaian dari beberapa bab, yang pada setiap bab terdiri dari sub-sub yaitu : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, dalam 

latar belakang masalah ini penulis membahas tentang digitalisasi koleksi yang 

akan diangkat menjadi rumusan masalah. Didalam rumusan masalah penulis 

membahas tentang topik bahasan yang akan dibahas di bab IV. Sedangkan 
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didalam tujuan dan manfaat penelitian, penulis mengungkapkan tentang tujuan 

penulis menulis tugas akhir ini dan didalam manfaat penelitian penuliskan 

menuliskan harapan dari penulisan akhir ini untuk penulis secara pribadi, 

perpustakaan dan untuk kepentingan ilmiah. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini penulis menuliskan tentang teori – teori yang berguna 

sebagai acuan dalam pembahasan yang digunakan untuk pembahasan di bab IV. 

Pembahasan teori – teori di landasan teori ini sebagai landasan dalam penelitian 

terhadap subyek yang diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang metode penelitian yang di 

gunakan penulis untuk menyusun tugas akhir. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini penulis menggunakan 3 

teknik dalam pengumpulan data sebagai sumber data dalam pembahasan di bab iv. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum dan 

pembahasan masalah yang dikemukakan di rumusan masalah di bab 1. Gambaran 

umum yang ada di bab ini berisikan tentang profil lembaga yang menjadi objek 

penelitian penulis dan pembahasan yang penulis tuliskan di bab ini adalah tentang 

uraian penyelesaian masalah yang di kemukakan di rumusan masalah. 
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BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dan saran. Didalam 

kesimpulan ini penulis menuliskan tentang rangkuman dari tugas akhir yang 

penulis tuliskan dan didalam saran penulis mengungkapkan tentang masukan 

kepada subjek dan objek penelitian. Didalam bab V ini juga penulis menyertakan 

lampiran – lampiran sebagai data penguat. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

Koleksi di perpustakaan Bank Indonesia ini kebanyakkan adalah koleksi di 

bidang ekonomi, perbankan, dan terbitan bank Indonesia itu sendiri. Koleksi 

bahan pustaka milik Bank Indonesia terdiri dari koleksi tercetak dan koleksi 

digital. 

Alih media koleksi yang dilakukan Bank Indonesia Yogyakarta hanya 

sebatas koleksi bahan pustaka terbitan Bank Indonesia saja, dikarenakan 

kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia Jakarta adalah “Alih media yang 

dilakukan di perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di setiap 

daerah, hanya terbatas bahan pustaka yang diterbitan Bank Indonesia ”.  

Koleksi digital milik Bank Indonesia sebanyak 2000 koleksi digital. 

Koleksi tersebut dapat di gunakan dan di unggah oleh pegawai dan pemustaka 

secara fulltext. 

Saran : 

1. Sebaiknya perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia 

didaerah – daerah dapat mendigitalisasi koleksi diluar terbitan 

Bank Indonesia tanpa harus menunggu dari perpustakaan induk. 

2. Penambahan pegawai perpustakaan guna memperlancar tugas – 

tugas perpustakaan khususnya dibidang digitalisasi yang memakan 

waktu yang lama. 
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WAWANCARA 

Dilakukan pada 6 juni 2016, tempat Perpustakaan Bank Indonesia Yogyakarta. 

A = Pewawancara 

B = Pustakawan 

 

A. Menurut bapak apa itu digitalisasi koleksi? 

B. Digitalisasi koleksi menurut saya proses yang tadinya hardcopy menjadi 

softcopy yang di masukan ke aplikasi. 

A. Sejak kapan Bank Indonesia melakukan proses tersebut? 

B. Proses digitalisasi koleksi di bank Indonesia dimulai sejak tahun 2010 

dalam bentuk hardcopy – CD – web perpustakaan 

A. Jenis koleksi apa yang di digitalisasikan pak? 

B. Kalau perpustakaan pusat bank Indonesia yang di Jakarta , mereka 

mendigitalisasikan buku – buku diluar terbitan bank Indonesia. Misalnya 

buku – buku ilmu pasti, tapi kalau kita yang di daerah-daerah perwakilan 

,kita mendapat jatah digitalisasi yang khusus terbitan bank Indonesia saja. 

A. Lebih spesifik lagi pak, terbitan khusus bank Indonesia itu apa saja pak? 

B. Ya misalnya, laporan keuangan bank Indonesia, statistic 

perbankan,laporan keuangan regional dan lain – lain, yang penting itu 

terbitan bank Indonesia. 

A. Menurut bapak apakah hak cipta itu penting dalam proses digitalisasi? 



B. Sangat penting, karena dalam hak cipta itu kita menghargai hasil karya 

intelektual seseorang. Jadi dalam proses digitalisasi hak cipta itu penting. 

A. Di BI Yogyakarta sendiri, bagaimana proses pengurusan hak cipta 

tersebut? 

B. Ya kita kan kantor perwakilan dan mendapat tugas mendigitalisasi terbitan 

yang keluar dari lembaga kita sendiri,jadi kalau kita mendigitalisasi, kita 

tidak mengurus masalah hak cipta karena itu terbitan kita sendiri. 

A. Standart alih media bagaimana pak? 

B. Selama ini tidak ada standard yang kita gunakan dalam alih media, ya kita 

menyusaikan saja , karena tidak ada ketentuan pasti tentang itu, ya 

mungkin karena kita cuma mendigitalisasi terbitan lembaga kita sendiri 

A. Lalu kalau standard arsip yang digunakan di BI sendiri pak? 

B. Untuk masalah arsip ya, terbitan yang itu dari keluarkan BI, bahan 

pustakanya abadi atau tidak ada rentan waktu pemusnahan, lalu kalau 

bukan terbitan BI ,bahan pustaka itu kita musnahkan ketika umurnya 15 

tahun di hitung dari tahun terbit. 

A. Standard itu dibuat pustakan sendiri atau ada pihak lain? 

B. Kalau standard sendiri , semuanya Jakarta yang menentukan kebijakan. 

Jadi sudah ada tim sendiri untuk menentukan kebijakan bagaimana – 

bagaimananya tentang manajemen perpustakaannya, ya kita didaerah 

tinggal menjalankan dan mengembangkan saja. 

A. Tentang proses pak, alat apa saja yang di gunakan di sini? 



B. Yang kita gunakan ya masih sederhana , ya seperangkat PC, scanner, dan 

intranet khusus bank Indonesia 

A. Lalu setelah scanner proses editing, seberapa rumit pak? 

B. Proses editing kita sangat mudah , karena scnanner kita langsung convert 

ke PDF tapi kalau semisal itu statistic kita juga pakek excel, jadi kita 

tinggal masukkan aja ke CD untuk backup lalu ke web cyberlibrary. 

A. Berapa jumlah koleksi yang sudah di upload di web pak? 

B. Ya sekarang sekitar 2000 koleksi dalam bentuk digital 

A. Terakhir bapak , untuk harapan bapak tentang perpustakaan ini? 

B. Harapan saya, semoga perpustakaan ini dapat bermanfaat bagi semua 

pemustaka, dan semakin maju dengan teknologi yang kita punya. 
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