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Latar Belakang

Peran Pustakawan Tantangan Perpustakaan 
dalam menghadi Disrupsi 
Informasi melalui Literasi 

Informasi

Pemenuhan
Kebutuhan
Informasi

Disrupsi Infomasi Pemustaka
Era Milenial



Tidak adanya keterbatasan ruang,waktu dan 
tempat dalam melakukan akses informasi

Akses dapat dilakukan dimana saja, kapan 

saja dengan memanfaatkan teknologi 

informasi.

Mengatasi ledakan informasi yang terjadi 

di masyarakat diperlukan adanya

pemahaman literasi informasi



https://youtu.be/a3BZSTp7O60



Cenderung lebih sulit
dalam memperoleh 
data yang akurat

Menjadi makhluk 
yang anti sosial



Apa itu Literasi Informasi?

Literasi Digital ?

kemampuan yang terintegrasi

meliputi penemuan informasi,

pemahaman informasi, 

penggunaan informasi

dalam menciptakan pengetahuan 

baru dan berpartisipasi secara

etis dalam komunitas pembelajaran

(ACRL,2016)

kemampuan dalam menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi

untuk menemukan, memahami,

mengevaluasi, membuat, dan

mengomunikasikan informasi digital, 

kemampuan yang membutuhkan

keduanya yaitu keterampilan kognitif

dan teknis

(ALA,2013)
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Literasi Informasi

Pustakawan

Koleksi

Layanan

Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan

Marketing Perpustakaan



Akses-Akses Informasi 
Jadikan perpustakaan menjadi tujuan utama untuk memperoleh rujukan

WEBSITE

KATALOG ONLINE



Koleksi Digital

Repository

Database 

E-Resources



E-Resources
Manfaatkan sumber-sumber informasi yang dapat diakses secara terbuka

https://onesearch.id/ http://e-resources.perpusnas.go.id/ https://ipusnas.id/

http://rama.ristekbrin.go.id/ http://sinta.ristekbrin.go.id/journals http://garuda.ristekbrin.go.id/



Open 
Access 

Journals

Open 
Access 
Ebook

Join 
Jejaring 
Peneliti/

Akamedisi

Perhatikan 
Tips dan Trik 
Penelusuran 

menggunakan 
Search Engine

Pastikan 
Mengakses 
laman/akun 

resmi





Kemampuan Literasi 

tetap harus 

dikembangkan



• Orientasi pemustaka
(MABA)

• Pelatihan literasi dari kelas basic, 
intermediate, advance

• Pemanfaatan media-media
untuk kegiatan literasi informasi

• Mengagendakan secara 
rutin kompetisi-kompetisi 
yang dapat meningkatkan 
literasi informasi



Menguasai  perkembangan Teknologi 
dan Informasi di Perpustakaan

Menjalin jejaring antar pustakawan

Penguasaan bahasa inggris

Keseragaman standar pelayanan
kepada pemustaka



Memiliki berbagai jenis koleksi baik tercetak maupun digital

Menindaklanjuti pengelolaan koleksi digital

Mempertimbangkan pengadaan koleksi 
berbasis digital

Mengembangkan koleksi-koleksi dengan 
kebutuhan masyarakat umum



Menyediakan 
layanan 
perpustakaan 
24/7

Memperkuat
Layanan 
Literasi 
Informasi

Kerjasama 
pepustakaan
dengan 
corner-corner



Mempertimbangkan
penyediaan book drop

Menyediakan akses 
perpanjangan koleksi 

secara online

Menyediakan akses 
single sign on

Memaksimalkan 
integrasi layanan 

administrasi antara 
perpustakaan dengan 

unit-unit lainnya



Instagram

Facebook

YouTube

Media 
Sosial

Aktif 
Organisasi

Partisipasi 
dalam 
konferensi

Mengikuti 
kompetisi

Peran 
Penting 

Pustakawan



Tantangan dalam menghadapi disrupsi informasi saat ini 
adalah dengan membekali dengan kemampuan literasi
informasi dan literasi digital karena perkembangan
informasi juga terus terjadi

Kemampuan menggunakan berbagai 
media/sumber informasi juga sangat menentukan
keberhasilan literasi informasi selain itu penggunaan 

sumber informasi yang beretika juga menjadi poin 
penting untuk menghasilkan kreativitas& prestasi

Peran Perpustakaan dan Pustakawan disini menjadi
penting sebagai garda terdepan untuk memberikan
bekal literasi informasi dan memberikan layanan infor
masi kepada pemustaka saat ini di masa ledakan
informasi dan banyaknya informasi hoax



Terima Kasih
Stay Safe, Stay Healthy

Salam Literasi 


