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Sanksi  
 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang 
Tentang Hak Cipta. 
 
Lingkup Hak Cipta 
 
Pasal 2: 
1. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, 
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
Ketentuan Pidana 
 
Pasal 72: 
 
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) 
dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 
atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 

 
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 
 

Perpustakaan digital merupakan istilah yang sudah sangat 
dikenal di kalangan pustakawan dan para pengguna perpustakaan. 
Namun bagi banyak pustakawan istilah tersebut hanya sekedar 
istilah yang sulit untuk diwujudkan. Beberapa buku mengenai 
perpustakaan digital yang berbahasa Indonesia juga sudah diter-
bitkan, namun pembahasan perpustakaan digital pada buku-buku 
tersebut lebih banyak kepada aspek teoritis. Buku mengenai 
perpustakaan digital yang bersifat praktis dan dapat menjadi 
pedoman atau penuntun dalam mengembangkan perpustakaan 
digital masih sangat jarang. Oleh karena itu penulis memberanikan 
diri untuk berbagi pengalaman dalam membangun perpustakaan 
digital dengan menuliskannya dalam buku dengan judul yang sama 
yaitu Membangun Perpustakaan Digital: Step by Step.  

Buku ini disusun berdasarkan kepada pengalaman penulis 
dalam melakukan digitalisasi dokumen di tempat penulis bekerja 
sejak tahun 2000an sampai sekarang. Bahkan pada tahun 2009 ini 
penulis memimpin proyek digitalisasi skripsi sebanyak satu juta 
lembar atau sekitar 10.000 judul skripsi. Penyusunan buku ini juga 
didasarkan kepada bahan-bahan pelatihan baik yang pelatihannya 
dilakukan di luar maupun di dalam perpustakaan tempat penulis 
bekerja sejak awal tahun 2000an. Dari naskah yang berbentuk 
modul dan terpisah-pisah, kemudian dikumpulkan dan 
diperbaharui dengan menggunakan perangkat lunak yang termasuk 
baru seperti Adobe 7.0 WINISIS 1.5, maka jadilah naskah buku ini.  

Buku ini membahas digitalisasi dokumen dengan 
pembahasan dititik-beratkan kepada empat aspek yaitu: Pertama, 
penjelasan mengenai apa sebenarnya perpustakaan digital dan 
aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan 
perpustakaan digital agar tidak melanggar perundangan yang 
berlaku. Kedua, penjelasan setahap demi setahap penciptaan 
dokumen digital, khususnya menggunakan Adobe 7.0, baik dari 
dokumen yang memang sudah dalam bentuk ”soft file” seperti 
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dokumen dari MS Word dan lain-lain (born digital), maupun dari 
dari dokumen tercetak. Ketiga, Penjelasan mengenai metadata atau 
basisdata secara umum sebagai pendukung sistem temu balik 
informasi dokumen digital yang telah diciptakan. Keempat, 
penjelasan mengenai pengembangan metadata serta sistem temu 
balik menggunakan WINISIS versi 1.5. Kelima, penjelasan 
mengenai pengembangan metadata dan sistem temu balik 
menggunakan XML dan program sendiri. Tentu saja masih banyak 
perangkat lunak lain untuk mengelola perpustakaan digital. 
Perangkat lunak tersebut antara lain seperti Ganesha Digital 
Library, Greenstone, MySIPISIS dan lain-lain. Namun karena 
keterbatasan tempat dan waktu tidak mungkin penggunaan semua 
perangkat lunak tersebut dijelaskan dalam buku kecil ini. 

Buku ini ditujukan khusus kepada para pustakawan yang 
berminat dan berniat mengembangkan perpustakaan digital, para 
mahasiswa jurusan perpustakaan yang mendapatkan pelajaran 
mengenai perpustakaan digital, serta masyarakat umum yang ingin 
menyimpan koleksi dokumennya dengan cara sistematis sehingga 
mudah ditemukan kembali.  

Akhirnya, harapan penulis dengan buku kecil ini para 
pembaca dapat membangun koleksi perpustakaan digitalnya serta 
menampilkannya dengan cara yang efektif baik pada jaringan lokal 
(terbatas) maupun pada jaringan internet.  

Terima kasih penulis sampaikan pada CV Sagung Seto yang 
telah bersedia menerbitkan buku ini. Terima kasih pula kepada 
teman-teman, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang 
telah membantu penyusunan buku ini. Tak lupa kepada istri dan 
anak-anak, penulis menyampaikan terima kasih atas pengertian dan 
kesabarannya selama penulis mengerjakan buku ini. Waktu penulis 
yang mestinya untuk kalian banyak tersita untuk buku ini. 

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa apa yang 
disampaikan pada buku ini masih jauh dari sempurna. Buku ini 
dipaksakan jadi karena didorong oleh keinginan penulis untuk 
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berbagi pengetahuan. Jika ada hal yang kurang jelas dan ingin 
ditanyakan mengenai buku ini, silahkan menghubungi email 
rahman@ipb.ac.id. Akhir kata semoga buku kecil ini bermanfaat 
bagi semua. 

 

Bogor, Januari 2010 

 

 

Penulis 
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BAB I.  

PERPUSTAKAAN DIGITAL 
 

Saatini kita sering mendengar istilah library without wall (per-
pustakaan tanpa dinding), virtual library (perpustakaan maya), 
digital library (perpustakaan digital), virtual catalog (katalog 
maya) baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam literatur. 
Istilah-istilah itu sebelumnya hanya merupakan istilah asing dan 
mungkin tidak mempunyai efek apa-apa bagi pustakawan 
Indonesia. 

Namun istilah tersebut saat ini sudah mulai akrab dengan seba-
gian pustakawan kita. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun 
belakangan ini teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) atau 
yang dikenal dengan ICT (Information and Communication Tech-
nology) dan lebih spesifik lagi jaringan internet makin merambah 
ke seluruh aspek kegiatan, termasuk bidang perpustakaan.  

Perpustakaan digital ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi 
perpustakaan konvensional yang biasanya mempunyai keterbatasan 
di dalam masalah koleksi. Seperti kita ketahui bahwa koleksi 
merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan mutu 
layanan suatu perpustakaan. Hal ini karena koleksi (baca = 
Informasi dan/atau literatur) adalah hal yang sangat penting bagi 
pemakai perpustakaan seperti dosen, mahasiswa, peneliti (dalam 
penyelenggaraan proses belajar mengajar dan penelitian) maupun 
masyarakat umum. Sayangnya koleksi perpustakaan (dalam hal ini 
buku dalam arti luas) harganya sangat mahal sehingga sulit 
dijangkau oleh masyarakat. Selain itu buku yang dipublikasi 
(diterbitkan) di Indonesia sangat sedikit khususnya buku-buku yang 
berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jumlah terbitan Indonesia 
tahun 2002 dan 2003 rata-rata hanya mencapai 6.000 – 7.000 
judul per tahun (Saleh dkk, 2004), ini masih terbilang kecil 
dibanding Jepang atau Thailand yang mencetak 68.000-70.000 
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judul per tahun (Kompas, 17/5-2004). Untuk mengatasi keku-
rangan bahan perpustakaan ini maka salah satu solusinya adalah 
mengembangkan perpustakaan digital. Banyak informasi yang 
dihasilkan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang 
tidak diterbitkan atau diterbitkan secara terbatas dapat menjadi 
bahan perpustakaan digital. 

Menurut Pendit (2007) sebelum istilah ”perpustakaan digital” 
menjadi populer, kalangan pustakawan sudah berbicara tentang 
perpustakaan elektronik (electronic library). Dalam bukunya, 
Pendit mengutip Kenneth Dowlin, salah satu pendukung ide ten-
tang perpustakaan elektronik, yang menggambarkan ciri perpus-
takaan elektronik seperti: 

 Memakai komputer untuk mengelola sumberdaya perpusta-
kaan, 

 Menggunakan saluran elektronik untuk menghubungkan pe-
nyedia informasi dengan pengguna informasi, 

 Memanfaatkan transaksi elektronik yang dapat dilakukan de-
ngan bantuan staf jika diminta oleh pengguna, 

 Memakai sarana elektronik untuk menyimpan, mengelola, dan 
menyampaikan informasi kepada pengguna. 

Definisi Perpustakaan digital 

Pada dasarnya, perpustakaan digital sama saja dengan perpus-
takaan biasa, hanya saja memakai prosedur kerja berbasis kompu-
ter dan sumberdaya digital (Widyawan, 2005). Perpustakaan Digital 
atau digital library menawarkan kemudahan bagi para pengguna 
untuk mengakses sumber-sumber elektronik dengan alat yang 
menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Peng-
guna bisa menggunakan sumber-sumber informasi tersebut tanpa 
harus terikat kepada jam operasional perpustakaan seperti jam 
kerja atau jam buka perpustakaan.  

Istilah yang digunakan untuk perpustakaan digital (digital 
library) sering dipertukarkan dengan perpustakaan elektronik (e-
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library), dan perpustakaan maya (virtual library). Menurut 
Kusumah (2001) Digital Library belum didefinisikan secara jelas 
untuk dapat dijadikan standar atau acuan dalam dunia pendidikan. 
Namun demikian ia mengutip definisi yang dirangkum oleh Saffady 
sebagai berikut:  

”Digital Library adalah perpustakaan yang mengelola 
semua atau sebagian yang substansi dari koleksi-
koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk 
alternatif, suplemen atau pelengkap terhadap cetakan 
konvensional dalam bentuk mikro material yang saat ini 
didominasi koleksi perpustakaan.” 

 Beberapa definisi terhadap istilah-istilah tersebut di  atas 
ditemukan di internet seperti berikut: Electronic Library adalah 
sebuah sistem perpustakaan yang menggunakan elektronik dalam 
menyampaikan informasi dan sumber yang dimilikinya. Media 
elektronik tersebut bisa komputer, telepon, internet dan sebagainya. 
Jadi Perpustakaan Elektronik dapat didefinisikan sebagai sekum-
pulan kegiatan yang menggabungkan koleksi-koleksi, layanan dan 
orang yang mendukung penuh siklus penciptaan, disseminasi, 
pemanfaatan dan penyimpanan informasi serta pengetahuan dalam 
segala format yang telah dievaluasi, diatur, diarsip dan disimpan. 
Sedangkan Perpustakaan Digital atau digital library adalah orga-
nisasi yang menyediakan sumber-sumber dan staf ahli untuk me-
nyeleksi, menyusun, menyediakan akses, menerjemahkan, menye-
barkan, memelihara kesatuan dan mempertahankan kesinambung-
an koleksi-koleksi dalam format digital sehingga selalu tersedia dan 
murah untuk digunakan oleh komunitas tertentu atau ditentukan. 
Sedangkan Virtual Library adalah penggabungan dari sistem 
informasi perpustakaan melalui web ataupun secara elektronik 
dengan koleksi-koleksi dalam format digital. Selain itu dapat juga 
berarti sebagai perpustakaan yang bisa menampung ataupun me-
nyediakan fasilitas-fasilitas yang biasa disediakan oleh perpusta-
kaan konvensional1. 

                                                           
1  Dari http://students.uksw.ac.id/~22022796/definisi.htm. Diakses 

tanggal 9 Agustus 2005. 
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Menurut Widyawan (2005) perpustakaan digital itu tidak 
berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sumber-sumber informasi 
lain dan pelayanan informasinya terbuka bagi pengguna di seluruh 
dunia. Koleksi perpustakaan digital tidak terbatas pada dokumen 
elektronik pengganti bentuk tercetak saja, ruang lingkup koleksinya 
malah sampai pada artefak digital yang tidak bisa tergantikan oleh 
bentuk tercetak.  

Kelebihan Perpustakaan Digital 

Kelebihan perpustakaan digital dibandingkan dengan perpusta-
kaan konvensional antara lain adalah: 

 Menghemat ruangan 

Karena koleksi perpustakaan digital adalah dokumen-dokumen 
berbentuk digital, maka penyimpanannya akan sangat efisien. 
Harddisk dengan kapasitas 30 GB (sekarang ukuran standar 
harddisk adalah 80 GB) dapat berisi e-book sebanyak 10.000 – 
12.000 judul dengan jumlah halaman buku rata-rata 500 – 
1.000 halaman. Jumlah ini sama dengan jumlah seluruh koleksi 
buku dari perpustakaan ukuran kecil sampai sedang. 

 Akses ganda (Multiple access) 

Kekurangan perpustakaan konvensional adalah akses terhadap 
koleksinya bersifat tunggal. Artinya apabila ada sebuah buku 
dipinjam oleh seorang anggota perpustakaan, maka anggota 
yang lain yang akan meminjam harus menunggu buku tersebut 
dikembalikan terlebih dahulu. Koleksi digital tidak demikian. 
Setiap pemakai dapat secara bersamaan menggunakan sebuah 
koleksi buku digital yang sama baik untuk dibaca maupun 
untuk diunduh atau dipindahkan ke komputer pribadinya 
(download). 

 Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu 

Perpustakaan digital dapat diakses dari mana saja dan kapan 
saja dengan catatan ada jaringan komputer (computer inter-
networking). Sedangkan perpustakaan konvensional hanya bisa 
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diakses jika orang tersebut datang ke perpustakaan pada saat 
perpustakaan membuka layanan. Jika perpustakaan tutup maka 
orang yang datang tidak dapat mengakses perpustakaan, 
sebaliknya walaupun perpustakaan sedang buka tetapi pemakai 
berhalangan datang ke perpustakaan maka pemakai tersebut 
tidak dapat mengakses perpustakaan. 

 Koleksi dapat berbentuk multimedia 

Koleksi perpustakaan digital tidak hanya koleksi yang bersifat 
teks saja atau gambar saja. Koleksi perpustakaan digital dapat 
berbentuk kombinasi antara teks gambar, dan suara. Bahkan 
koleksi perpustakaan digital dapat menyimpan dokumen yang 
hanya bersifat gambar bergerak dan suara (film) yang tidak 
mungkin digantikan dengan bentuk teks. 

 Biaya lebih murah 

Secara relatif dapat dikatakan bahwa biaya untuk dokumen 
digital termasuk murah. Mungkin memang tidak sepenuhnya 
benar. Untuk memproduksi sebuah e-book mungkin perlu biaya 
yang cukup besar. Namun bila melihat sifat e-book yang bisa 
digandakan dengan jumlah yang tidak terbatas dan dengan 
biaya sangat murah, mungkin kita akan menyimpulkan bahwa 
dokumen elektronik tersebut biayanya sangat murah. 

Koleksi Perpustakaan Digital 

Koleksi perpustakaan digital tentunya terdiri dari dokumen 
digital atau dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini 
mempunyai format bermacam-macam antara lain format html atau 
hypertext mark up language, Portable Dodument Format (PDF), 
Microsoft Word atau MS-Word, Microsoft Excel terutama untuk 
dokumen teks. Sedangkan dokumen gambar (grafis) kita sering 
jumpai dalam format JPEG, GIF dan sebagainya. 
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Gambar 1.1 Contoh dokumen digital atau elektronik berformat html 
 

 

Gambar 1.2 Contoh dokumen digital atau elektronik berformat pdf 
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Media untuk menyimpan koleksi digital atau elektronik ini 

bermacam-macam. Ada yang disimpan didalam harddisk komputer 
(internal) yang tidak bebas dibawa kemana-mana. Namun ada juga 
yang disimpan di dalam media yang bisa bebas dibawa kemana-
mana seperti harddisk ekternal, disket, CD atau CD-ROM ataupun 
DVD, dan flash disk atau dikenal juga dengan nama handy drive. 
Bahkan sekarang ini dokumen elektronik ini bisa disimpan secara 
virtual di server internet. Kita tidak perlu secara fisik membawa 
dokumen tersebut. Jika kita membutuhkan tinggal mencari koneksi 
ke internet, maka kita dapat memperoleh dokumen yang kita 
inginkan. 

 
Gambar 1.3. Contoh media penyimpan dokumen elektronik 

Issu Hak Cipta pada Perpustakaan Digital 

Perpustakaan digital lebih mudah dibangun dibandingkan 
dengan membangun perpustakaan konvensional. Kemudahannya 
dalam hal akses dan perpindahan dokumen digital membawa 
konsekwensi sendiri berkaitan dengan kontrol terbitan. Dokumen 
digital relatif lebih sulit dikontrol dibandingkan dengan dokumen 
tercetak. Sekali dokumen digital disimpan dalam perpustakaan 
digital, maka dokumen tersebut akan tersedia bagi pemakai dengan 
jumlah tidak terbatas. Bagi pemakai informasi hal ini sangat 
menguntungkan, sebab ketersediaan informasi baginya sangat 
melimpah dan dapat diperoleh kapan saja. Bagi penulis hal ini juga 
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menguntungkan, sebab karyanya dapat dikenali dan dinikmati oleh 
lebih banyak orang dibandingkan jika ia menulis dalam bentuk 
tercetak. Bagi penerbit juga menguntungkan, sebab pasar semakin 
terbuka sehingga terbitannya dapat tersebar lebih luas, bahkan 
tidak dibatasi oleh wilayah atau batas-batas negara. Namun dari 
aspek ekonomi keadaan ini agak kurang menguntungkan. Penulis 
dan penerbit tidak dapat mengontrol berapa banyak karyanya 
terjual dan menghasilkan uang jika akses terhadap karya tersebut 
dapat dilakukan kepada perpustakaan digital dari manapun. Berkat 
teknologi komputer dan telekomunikasi maka koleksi digital saat ini 
tidak perlu berpindah tangan untuk dipakai secara bersama-sama. 
Sebuah buku elektronik dapat disimpan pada sebuah server yang 
berlokasi entah dimana, dan dapat diambil atau diunduh 
(download) salinannya tanpa harus menghilangkan dokumen asli-
nya dari server. Kalau perpustakaan konvensional dapat me-
minjamkan sebanyak dokumen yang tersedia sekaligus, maka 
perpustakaan digital dapat meminjamkan atau lebih tepat menye-
barkan dokumennya dalam jumlah yang tidak terbatas, walaupun 
perpustakaan tersebut hanya memiliki satu kopi berkas (file) saja. 
Karena sifatnya yang seperti yang seperti ini maka perpustakaan 
yang bermaksud membangun perpustakaan digital harus memper-
hatikan aspek-aspek hukum yang mengatur kepemilikan hak cipta 
(copyright) karya tersebut serta aturan mengenai transaksi 
elektronik. 

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para 
pencipta yang bisa sebagai pengarang, artis, musisi, dramawan, 
pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak cipta adalah 
sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwu-
judan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu 
pengetahuan (Lindsay dkk, 2005). Memiliki dokumen baik tercetak 
maupun elektronik tidak secara otomatis memindahkan hak cipta 
terhadap karya tersebut. Hak cipta pada dasarnya tidak melekat 
kepada fisik dokumen. Oleh karena itu sebanyak apapun dokumen 
tersebut direproduksi, hak ciptanya tetap hanya satu dan tetap 
dipegang oleh pengarangnya sebagai pencipta dokumen (creator), 
sampai hak cipta tersebut secara resmi dipindahkan kepada orang 
lain. Jika Anda membeli buku tercetak, maka Anda hanya membeli 
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hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai 
dengan keinginan Anda. Buku tersebut adalah milik Anda dalam 
bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa fisik buku 
tersebut. Anda dapat menjualnya kembali buku tersebut. Namun 
tidak berarti Anda memiliki hak untuk mereproduksi dan menjual 
hasil reproduksinya tersebut kepada orang lain. 

Hak cipta pada hakekatnya sama pada setiap negara yaitu 
melindungi pemegangnya sebagai pencipta karya (creator) namun 
dengan panjang waktu yang berbeda. Di Indonesia hak cipta diberi-
kan kepada pencipta suatu karya secara otomatis atau tanpa harus 
mendaftarkan karyanya. Hak cipta tersebut berlaku selama pencipta 
tersebut hidup ditambah dengan 50 tahun sesudah pemegang hak 
cipta tersebut meninggal. Sebagian besar negara mengijinkan suatu 
karya dikopi untuk tujuan penggunaan secara pribadi untuk 
penelitian. Di Amerika hal ini dikenal dengan konsep fair use. 

Akhir-akhir ini banyak perpustakaan di Indonesia yang 
mengembangkan perpustakaan digital dengan melakukan alih 
bentuk dari dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik. Untuk 
melakukan hal seperti ini maka kita perlu memperhatikan hal-hal 
yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta sehingga kita 
terbebas dari tuntutan pelanggaran hak cipta dikemudian hari. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah apakah 
dokumen yang akan dialih-bentukkan tersebut merupakan doku-
men yang tidak memiliki hak cipta atau dengan kata lain meru-
pakan dokumen milik publik atau public domain? Jika jawabannya 
ya, maka Anda dapat melakukan alih bentuk tanpa harus meminta 
ijin kepada siapapun dan dijamin tidak akan menimbulkan masalah 
hukum dimasa yang akan datang. Jika dokumen yang akan dialih-
bentukkan tersebut adalah dokumen yang dihibahkan oleh 
pemegang hak cipta dengan tujuan untuk dialih-bentukkan, maka 
Anda dapat mengalihbentukkan dokumen tersebut karena Anda 
telah mendapatkan ijin dari pemegang hak ciptanya. Namun untuk 
menghindari tuntutan dikemudian hari, Anda harus meminta agar 
hibah dan hak mengalih-bentukkan tersebut dibuat secara tertulis. 
Beberapa dokumen kelabu atau Grey Literature merupakan doku-
men yang bersifat public domain. Namun ada juga yang hak 
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ciptanya berada pada lembaganya. Pada intinya adalah jika Anda 
hendak membangun perpustakaan digital dari dokumen kelabu 
seperti ini, maka Anda harus mengurus ijinnya terlebih dahulu agar 
Anda terhindar dari tuntutan pelanggaran hak cipta.  


