
DEFINISI PERPUSTAKAAN DIGITAL 
 

1. Perpustakaan Digital (digital library) adalah perpustakaan yang harus 

memenuhi atau     menyediakan semua jasa yang esensial dari jasa perpustakaan 

tradisional dan juga harus mengekploitasi kelebihan dan manfaat penyimpanan 

penelusuran dan komunikasi digital.  

2. Perpustakaan Digital (digital library) adalah suatu perpustakaan yang 

menyimpan data baik itu buku atau tulisan, gambar, suara, dalam bentuk file 

elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol 

elektronikmelalui jaringan komputer.  

3. Digital library is a colection of information that is stored and accessed 

electionically. The information stored in the library should have a topic common 

to all the data. For example, a digital library can be designed for computer 

graphits, operating system, or networks. (http://www.cis.ics.saitama-u.ac.jp/romi) 

4. Perpustakaan Digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan 

obyek informasi yang mendukung akses obyek informasi tesebut melalui 

perangkat digital. Layanan ini diharapkan dapat mempermudah pencarian 

informasi di dalam koleksi obyek informasi seperti dokumen, gambar dan 

database dalam format digital dengan cepat, tepat, dan akurat.   

5. Perpustakaan digital merupakan perpustakaan di mana sebahagian besar sumber 

terdapat dalam format yang boleh dicapai mesin (berbanding cetakan atau filem 

mikro), dicapai melalui komputer. Kandungan digital boleh disimpan di situ atau 

dicapai melalui jaringan komputer. Dalam perpustakaan, proses pendigitalan 

bermula dengan katalog, kepada index berkala (periodical indexes) dan khidmat 

abstrak, dan kemudiannya kepada (periodicals) dan buku rujukan besar, dan 

akhirnya pada penerbitan buku. Sebahagian perpustakaan digital yang paling 

berjaya dan terbesar adalah projrk gutenberg, ibiblio, dan internet archive. 

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Perbualan:Perpustakaan_digital) 

 

ANALISIS 

Dari 5 definisi Perpustakaan Digital diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 



Pengembangan dan memperdayakan suatu perpustakaan merupakan suatu pilihan 

yang tepat recovery pendidikan dan mengantarkan masyarakat ke arah masyarakat 

modern yang berparadaban. kompetisi masyarakat ditentukan oleh kemampuannya dalam 

memahami situasi dan merespon setiap kebutuhan zaman. salah satu untuk memenuhi 

kualifikasi ini adalah lewat pendidikan, sedangkan pendidikan bisa berjalan dengan baik 

apabila didukung oleh perpustakaan yang handal.  

Perpustakaan yang andal di masa depan adalah perpustakaan yang memiliki 

kemampuan akses terhadap teknologi. Dalam hal ini, perpustakan digital merupakan 

perpustakaan yang dimotori oleh keunggulan teknologi. Sistem dan manajemennya telah 

didukung oleh teknologi serta koleksi-koleksinya berupa teknologi digital. Keberadaan 

digital library akan memberikan wajah baru dalam dunia perpustakaan, sedangkan image 

negatif yang telah memarginalisasikan perpustakaan akan terpecahkan. Di samping itu, 

digital library memiliki daya system pelayanan yang super efisien, akurat, dan cepat 

sehingga pemakai atau anggota perpustakaan akan merasa nyaman dan puas.  

Preservasi terhadap koleksi-koleksi digital sangat mudah dan cepat dilakukan 

selama pustakawan yang bersangkutan memiliki kualifikasi yang memenuhi prinsip-

prinsip bersyaratkan untuk pustakawan digital. Keandalan pustakawan tersebut akan 

menjadi barometer perwujudan digital library yang dapat menjadi model dari suatu 

perpustakaan alternative pada masa mendatang 

 


