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Nama Mata Kuliah : Perpustakaan Digital 
Kode Mata Kuliah : KOM534 

SKS : 3(3-0) 
Semester : 2 

Prasyarat : - 
Deskripsi Singkat : Mata kuliah ini membahas tentang gambaran umum perkembangan perpustakaan digital, 

infrastruktur perpustakaan digital, tipe dokumen, media simpanan dan temu kembali, skema 
representasi pengetahuan, distribusi, usability dan evaluasi temu kembali, kebutuhan pengguna, 
perawatan koleksi dan preservasi, hak kekayaan ilmiah, isu-isu yang berkaitan dengan 
perpustakaan digital. 

Tinjauan Instruksional Umum (TIU) : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat menganalisis dan merancang 
kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan suatu perpustakaan digital  

 

NO TINJAUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) TOPIK 
ESTIMASI 

WAKTU 
(menit) 

SUMBER 
KEPUSTAKAAN 

1 Mahasiswa dapat menjelaskan tentang landasan pemikiran 
dalam perpustakaan digital serta isu-isu yang 
mempengaruhi pengembangannya saat ini. 

− Pengantar Perpustakaan Digital, Konsep, Strategi 
− Evolusi perpustakaan dan sejarah perpustakaan digital 
− Pengaruh Internet dan Web pada perpustakaan 

150 menit 
(1K) 

1, 2 

2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai peran dalam 
manajemen perpustakaan digital dan membuat studi kasus 
pembahasan  

− Berbagai peran dalam manajamen perpustakaan digital 
− Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan perpustakaan digital 
− Studi kasus dan proposal perpustakaan Digital 

300 menit 
(2K) 

1,2 

3 Mahasiswa dapat menganalisis berbagai teknik dalam 
akuisisi dokumen digital dan preservasinya. 

− Tipe dokumen digital  
− Ragam Dokumen teks  
− Pengkodean teks komputer 

450 menit 
(3 K) 

1,2 



− Pemrosesan dan konversi dokumen 
− Digitasi dokumen 
− Perancangan prosedur operasional baku pengolahan 

dokumen teks 
− Format dokumen gambar 
− Format dokumen suara 
− Format dokumen bergerak 
− Digitasi dokumen multimedia 
− Metadata untuk dokumen multimedia 
− Ekstaksi metadata 

4 Mahasiswa dapat menganalisa dan merancang antarmuka 
perpustakaan digital untuk pengguna serta melakukan 
evaluasi dan analisis terhadap rancangan yang dilakukan 

− Usability dan Pertimbangan faktor manusia 
− Menampilkan media dan sistem kompresi 
− Kontrol antarmuka dan navigasi sistem 
− Metode akses dan temu kembali 
− Evaluasi temu kembali dan pengukuran dampak 

300 menit 
(2K) 

1,2 

4 
 

Mahasiswa dapat menganalisis kebutuhan infrastruktur 
perpustakaan digital kemudian melakukan perancangan 
sesuai kebutuhan 

− Infrastruktur Perpustakaan Digital 
− Kebutuhan hardware 
− Kebutuhan netware (internet addressing, subnetting) 
− Kebutuhan software digital library 
− Studi kasus perancangan infrastruktur 
− Big Data, Cloud System 
− Sekuritas dan kriptografi 
− Hak atas kekayaan intelektual 
− Interoperabiltas: standar dan protokol 
 

750 menit 
(5K) 

1, 2 

9 Mahasiswa dapat membuat analisa mengenai isu 
perpustakaan digital terbaru dan memprediksikan dampak 
dan perubahan yang diakibatkan ke depannya 

− Isu-isu terbaru perpustakaan digital 
− Masa depan perpustakaan digital    

 

150 menit 
(1 K) 

3 
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