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Oleh :
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN 

PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN 
MEMBACA 

(DR.Dra.Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati,MPar.) 

PERAN PERPUSTAKAAN DAERAH 

DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN 

JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) 

DI PROVINSI BALI 
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Peraturan Presiden No 18  
Tahun 2020 tentang RPJMN  

2020-2024

Program Prioritas Meningkatkan  Budaya Literasi,

Inovasi dan  Kreativitas utk Mewujudkan  Masyarakat 

Berpengetahuan dan  Berkarakter

Revolusi Mental dan  Pembangunan  

Kebudayaan.

Salah satu indikator Prioritas Nasional adalah NilaiBudaya  

Literasi, dengan target T.A 2022 sebesar 65,70 (sedang).

Komponen Nilai Budaya Literasi meliputi frekuensi  

membaca masyarakat, tingkat akses internet untuk  

pengetahuan dan frekuensi kunjungan ke  perpust

akaan/taman bacaan.

Pembangunan Bidang Perpustakaan



PERPUSTAKAAN 

• MANAGEMENT OF COLLECTION
Teori ilmu Perpustakaan yang berkembang di abad ke-18

• MANAGEMENT OF KNOWLEDGE
Teori ilmu perpustakaan yang tumbuh pesat pada abad ke-19

• TRANSFER OF KNOWLEDGE
Teori ilmu perpustakan yang relevan saat ini



LITERASI

• Kemampuan mengenal huruf

• Kemampuan mengenal kata

• Kemampuan mengenal kalimat

• Kemampuan menyatakan pendapat

dan hubungan sebab akibat



4 Tingkatan Literasi

• Kemampuan mengumpulkan sumber- sumber    bahan
bacaan

• Kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang     
tersurat

• Kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru,     
teori baru, dan  kreativitas serta inovasi baru hingga
memiliki kemampuan menganalisis informasi dan         
menulis buku

• Kemampuan menciptakan barang atau jasa yang             
bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global



INDIKATOR PENDUKUNG & KENDALA

KENDALA
• Keterbatasan sarana & prasarana

perpustakaan.
• Ketersediaan koleksi buku yang

memadai dan sesuai kebutuhan
masyarakat.

• Keterbatasan SDM pengelola
perpustakaan.

• Keterbatasan pemahaman tentang
penyelenggaraan urusan
perpustakan.

• Keterbatasan dukungan anggaran.

Indeks Pembangunan 

Literasi Masyarakat

Nilai Kegemaran Membaca

Masyarakat



INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT TH  2020



INDEKS PEMBANGUNAN GEMAR MEMBACA  MASYARAKAT 

TAHUN 2020 



HASIL KAJIAN TINGKAT KEGEMARAN  MEMBACA      MASYARAKAT INDO
NESIA 2020

1 jam 36 menit /
hari

4 kali / pekan

Frekuensi Membaca

Durasi Membaca

2 buku / triwulan

TAHUN 2020-55,74

Jumlah buku



PERPUSTAKAAN

institusi pengelola koleksi karya tulis,      
karya cetak, dan/atau karya rekam secara
profesional dengan sistem yang baku
guna memenuhi kebutuhan pendidikan,  
penelitian, pelestarian, informasi, dan       
rekreasi para pemustaka

(Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007)



PERPUSTAKAAN KHUSUS

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang            

diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di                  

lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat,       

lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau

organisasi lain.

MISI :

Sebagai penunjang misi induk organisasinya secara

khusus, yang memfasilitasi para anggotanya dalam

memenuhi kebutuhan informasi. 



…lanjutan

- Sebagai pusat peradaban

- sebagai pusat untuk merangsang kreatifitas

Masyarakat

- sebagai pusat Melestarikan karya masyarakat

- sebagai pusat Informasi yang dibutuhkan masy
arakat
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SUMBER KOLEKSI :  



Menjadi dokumen   
untuk disosialisasikan 
kepada masyarakat



PENGEMBANGAN KOLEKSI 

( Collection Development)

Rangkaian kegiatan sistematik untuk
membangun sebuah koleksi yang      
dapat memenuhi kebutuhan
pemustaka

(Clayton and Gorman, Collection Development    
for Libraries)



FUNGSI (PENGEMBANGAN) KOLEKSI

1. Menjadi dokumen untuk disosialisasikan kepada masyarakat

2. Menginformasikan kepada setiap orang mengenai prioritas koleksi

3. Mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi untuk
koleksi

4. Menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai sasaran
organisasi

5. Menentukan standar untuk materi yang bisa masuk ke koleksi dan   
yang tidak bisa masuk ke koleksi



TERIMA KASIH


