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Abstract
This digital book application is motivated by the fact that the ability of

Indonesian students in literacy is still low. Data in 2015 showed the achievements
of Indonesian students in reading, writing and numeracy lessons which were still
in second place from the bottom. Meanwhile, the report from the PPSDK study
was very optimistic about the rate of literacy of Indonesian children.

Understanding of literacy referred to in this project change is literacy
which is not only interpreted as a reading ability, but also means other abilities
that are interrelated with each other. High Order Thinking Skills (HOTS) that are
associated with literacy are considered to be not optimal because literacy is still
considered reading and writing skills only. Gerakan Literasi Nasional which is
expected for the nation's literacy culture. Digital book applications can be
developed more broadly by adding translation content in foreign languages
  and regional languages. The medium term goal is the application of digital
books can add a collection of more story reading materials for various levels of
education. For long-term purposes, digital book applications are intended for
menu maintenance.

The parties that benefit from this project change, among others, are
work units, institutions, and stakeholders. Digital book applications are useful to
simplify the process of distribution or dissemination to all users, especially
students, literacy activists, and the general public in an effective and efficient
manner. Besides that, digitalization can accommodate the needs of foreign
students who are learning Indonesian language and culture and disseminate
literacy reading material as a form of soft diplomacy.

Because the benefits of the results of this project change are very large,
not only for students, but also for all levels of society who love Indonesian
language and culture, both in Indonesia and abroad, the sustainability of this
project must get support and commitment from stakeholders involved in this
project. The next stage of development is the making of audio books for blind
diffables so that they also have the same rights to enjoy literacy reading material.
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Abstrak
Aplikasi buku digital ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kemampuan

siswa Indonesia dalam berliterasi masih rendah. Data pada tahun 2015
memperlihatkan capaian siswa Indonesia pada pelajaran membaca, menulis, dan
berhitung yang masih berada di urutan kedua dari bawah.

Pemahaman literasi yang diacu dalam proyek perubahan ini adalah literasi
yang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca saja, tetapi juga
diartikan sebagai kemampuan lain yang saling berkaitan satu sama lain.
Kecakapan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills/HOTS) yang
dihubungkan dengan literasi dirasa belum maksimal karena literasi masih
dianggap keterampilan membaca dan menulis saja. Gerakan Literasi Nasional
(GLN) yang diharapkan sebagai “tuas” pengungkit budaya literasi bangsa tidak
berjalan sebagaimana mestinya karena buku-buku bacaan belum tersedia secara
memadai, terutama buku bacaan pengayaan. Padahal, ketersediaan buku bacaan
yang memadai di seluruh sekolah di Indonesia merupakan hal mendasar dari
upaya penumbuhan salah satu dari enam budaya literasi dasar, yaitu literasi
baca-tulis. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung program GLN—dengan
Badan Bahasa dan Perbukuan sebagai koordinator—tujuan proyek perubahan ini
dapat dibedakan menjadi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang. Untuk tujuan jangka pendek, aplikasi buku digital diharapkan dapat
memudahkan akses untuk memperoleh distribusi yang lebih efektif dan efesien.
Selain itu, aplikasi buku digital dapat dikembangkan lebih luas dengan menambah
konten terjemahan dalam bahasa asing dan bahasa daerah. Tujuan jangka
menengah adalah aplikasi buku digital dapat menambah koleksi bahan bacaan
cerita yang lebih banyak untuk berbagai jenjang pendidikan. Untuk tujuan jangka
panjang, aplikasi buku digital dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pembaharuan
menu.

Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari proyek perubahan ini, di
antaranya, adalah unit kerja, institusi, dan pemangku kepentingan. Aplikasi buku
digital bermanfaat untuk mempermudah proses pendistribusian atau
penyebarluasan ke seluruh pengguna, khususnya siswa, pegiat literasi, dan
masyarakat umumnya secara efektif dan efesien. Selain itu pula, digitalisasi dapat
mengakomodasi kebutuhan siswa asing yang sedang belajar bahasa serta budaya
Indonesia dan menyebarluaskan bahan bacaan literasi sebagai bentuk diplomasi
lunak.

Karena kemanfaatan hasil proyek perubahan ini sangat besar, tidak hanya
bagi siswa, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat yang mencintai bahasa dan
budaya Indonesia, baik di Indonesia maupun di mancanegara, keberlanjutan
pelaksanaan proyek ini harus mendapatkan dukungan dan komitmen dari
pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek ini. Tahap pengembangan
selanjutnya adalah pembuatan buku audio (audio book) bagi para difabel netra
agar mereka juga memiliki hak yang sama untuk menikmati bahan bacaan literasi.

Kata kunci: literasi, aplikasi buku digital, diplomasi lunak

Pendahuluan
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Kondisi siswa Indonesia saat ini masih memerlukan perhatian, khususnya

dalam bidang membaca, menulis, dan berhitung. Semuanya dapat terlihat dari data

tes skor PISA yang memperlihatkan nilai siswa Indonesia masih rendah. Data

pada tahun 2015 memperlihatkan capaian siswa Indonesia pada pelajaran

membaca, menulis, dan berhitung yang masih berada di nomor dua dari bawah.

Hal tersebut membuktikan bahwa siswa Indonesia masih rendah dalam hal

berliterasi.

Literasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca saja, namun

juga diartikan sebagai kemampuan lainnya saling berkaitan satu dan yang lainnya.

Kecakapan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skills/HOTS) yang

dihubungkan dengan literasi dirasa belum maksimal karena literasi masih

dianggap keterampilan membaca dan menulis saja tanpa berhubungan dengan

kecakapan lainnya seperti finansial, digital, budaya dan kewargaan, dan lainnya.

Siswa yang mengikuti tes Programme for International Student Assesssment

(PISA) berusia lebih kurang 15 tahun. Selama dalam kurun waktu kurang dari 15

tahun, siswa dapat dipandang kurang mendapat pembelajaran literasi yang cukup.

Pembelajaran literasi untuk kelas awal masih terbilang rendah, padahal golden age

anak berada pada usia kurang dari 5 tahun.

Saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015

tentang Penumbuhan Budi Pekerti diterapkan, ada harapan untuk menumbuhkan

minat baca siswa di sekolah. Melalui pembiasaan membaca selama 15 menit

sebelum belajar, siswa dapat ditumbuhkan budi pekertinya melalui aktivitas

membaca. Akan tetapi, ketika peraturan ini diterapkan, satu soal yang dihadapi

adalah minimnya buku di sekolah dan komunitas. Karena itu, pembiasaan

membaca, terutama di sekolah, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang diharapkan sebagai “tuas” pengungkit

budaya literasi bangsa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena buku-buku

bacaan belum tersedia secara memadai, terutama buku bacaan pengayaan. Padahal,

hal mendasar dari upaya penumbuhan salah satu dari enam budaya literasi dasar,

yaitu literasi baca-tulis, adalah tersedianya buku bacaan secara memadai di

seluruh sekolah Indonesia.
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Karena itu, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (dulu Badan

Bahasa) sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

mengambil ikhtiar penyediaan bahan bacaan, yang belum tersedia secara memadai

tersebut, untuk mendorong praktik baik literasi baca-tulis di sekolah dan

komunitas pegiat literasi, sebagai syarat penting dari pembiasaan membaca

sebelum jam pelajaran di sekolah dimulai.

Sudah empat tahun (2016—2019) program penyediaan bahan bacaan untuk

gerakan literasi baca-tulis dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan melalui Subbidang

Pembelajaran Bahasa (dulu Subbidang Modul dan Bahan Ajar) sebagai salah satu

tugasnya untuk menyusun bahan pengembangan modul, bahan ajar, dan bahan

pengayaan, serta media pembelajaran bahasa dan sastra lainnya.

Berbeda halnya dengan laporan dari OECD, hasil kajian literasi nasional

yang telah dilakukan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

telah melakukan kajian yang menunjukkan beberapa telaah yang menyinggung

beberapa masalah terkait literasi dan pada angka kemampuan siswa berdasarkan

skor siswa. Laporan dari kajian PPSDK yang terangkum dalam Kebijakan

Gerakan Literasi Nasional menunjukkan angka yang sangat optimis terhadap

literasi anak-anak Indonesia.

Peringkat teratas terkait angka 500—600 yang menunjukkan skor literasi

baik menunjukkan kemampuan siswa sebesar 41,87%. Angka ini menunjukkan

skor literasi baik dengan deskripsi mampu mengintegrasikan dan menginterpretasi

informasi detail dari teks panjang; mampu menemukan informasi pada teks yang

sifatnya sangat rinci dan dilengkapi oleh gambar/peta; mampu menarik makna

dari gaya bahasa pengarang yang tidak lugas. Selanjutnya kemampuan skor di atas

600 (skor literasi sangat baik) mendapat angka 39,63% menunjukkan siswa

mampu mengevaluasi teks dan cara penyajian teks; mampu merefleksi dan

mengevaluasi teks, dan mempu mengintegrasikan informasi dari dua teks dengan

melakukan navigasi antarlayar. Kemudian kemampuan skor antara 400—500

yang termasuk skor literasi cukup telah menunjukkan mampu menjawab soal dari

jenis wacna yang minim kata-kata dan tidak sarat informasi. Terakhir,

kemampuan kurang dari skor 400 (skor literasi kurang) yang menunjukkan angka
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6,24% secara langsung dapat mendeskripsikan beberapa kemampuan siswa

seperti mampu mencari informasi tersurat dari teks multimodal yang sederhana

dengan kata kunci yang jelas dan pengecoh soal yang mudah; kompetensi yang

dicapai adalah level terendah yaitu mengakses dan mengambil informasi tersebut.

Berikut ini adalah gambaran kajian literasi nasional, seperti yang terlihat pada

gambar 1.

Gambar 1. Hasil Kajian Literasi Nasional

Korelasi yang tampak pada proyek perubahan ini adalah ada hubungan

antara akses bahan bacaan (internet dan langganan majalah) dan skor literasi siswa,

seperti yang tampak pada gambar 2. Selain itu pula, semakin sering siswa

membaca buku maka semakin tinggi juga skor literasi siswa.
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Gambar 2. Hasil Kajian Literasi Nasional

Salah satu rekomendasi dalam gambar 3 di bawah ini berhubungan dengan

proyek perubahan. Rekomendasi tersebut salah satunya berisi peningkatan

kemampuan siswa untuk menavigasi soal-soal dalam bentuk tampilan digital.

Gambar 3. Hasil Kajian Literasi Nasional

Prioritas isu strategis sudah terlihat dari permasalahan tugas dan fungsi

Subbidang Pembelajaran Bahasa berkaitan dengan belum optimalnya bahan
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penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar serta

media pembelajaran bahasa merupakan prioritas utama yang perlu dibenahi.

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menerapkan penyusunan bahan pada akhir

tahun renstra (tahun 2019) yang terdiri atas konten literasi yang juga berkaitan

dengan kurikulum pembelajaran sekolah dan teknologi yang sudah berbasis 4.0.

Permasalahan utama dari belum optimalnya bahan penyusunan petunjuk

teknis kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar serta media pembelajaran

bahasa tersebut dapat digambarkan melalui diagram fishbone seperti berikut:

Gambar 4. Diagram Fish Bone Permasalahan

Kondisi yang berkaitan dengan kinerja SDM, metode, distribusi, dan

anggaran masih belum menjawab tantangan zaman saat ini. Hal tersebut dapat

memicu terjadi kurangnya pengetahuan, pemahaman untuk mengakses bahan

pembelajaran bahasa seperti bahan bacaan literasi ke seluruh pelosok Indonesia.

Selain Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra yang menjadi pemangku

kepentingan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi (PPSDK) juga

Belum optimalnya
bahan penyusunan

petunjuk teknis kegiatan
penyusunan modul dan
bahan ajar serta media
pembelajaran bahasa
(penyediaan bahan
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merupakan salah satu pusat di Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan yang

di dalamnya terdapat Bidang Diplomasi. Salah satu tugas dan fungsinya adalah

menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Penginternasionalisasian bahasa

Indonesia berhubungan dengan penerjemahan buku dan pengajaran Bahasa

Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Dalam hal internasionalisasi bahasa, di

dalamnya terdapat pengenalan budaya yang dapat dijadikan sebagai bentuk

diplomasi. Pengenalan budaya Indonesia melalui bahan bacaan cerita anak sudah

menunjukkan kearifan lokal yang berpotensi untuk memajukan bahasa dan budaya

Indonesia di mancanegara. Untuk menunjang kebutuhan tersebut agar lebih efektif,

penggunaan teknologi berbasis 4.0 saat ini sangat membutuhkan sebuah aplikasi

bahan bacaan yang dapat diakses ke semua daerah di Indonesia dan di luar

negeri dengan efektif dan efesien. Diharapkan dengan adanya Aplikasi Buku

Digital (SIBUDI), pendistribusian dan pengadaan bahan bacaan literasi,

khususnya buku cerita anak dapat berjalan secara optimal dan sebaran bahan

bacaan literasi di seluruh Indonesia dan di luar negeri dapat merata.

Manfaat
Manfaat bagi unit kerja, institusi, dan pemangku kepentingan adalah sebagai

berikut. Digitalisasi buku bacaan cerita anak Indonesia sangat bermanfaat bagi

unit kerja karena semua bahan bacaan literasi yang masih dalam bentuk salinan

lunak berupa fail PDF terdokumentasikan dengan baik. Bagi institusi, aplikasi

buku digital bermanfaat untuk mempermudah proses pendistribusian atau

penyebarluasan ke seluruh pengguna, khususnya siswa, pegiat literasi, dan

masyarakat umumnya secara efektif dan efesien. Selain itu pula, digitalisasi dapat

mengakomodasi kebutuhan siswa asing yang sedang belajar bahasa serta budaya

Indonesia dan menyebarluakan bahan bacaan literasi sebagai bentuk diplomasi

lunak (soft diplomacy). Aplikasi buku digital bagi pemangku kepentingan dapat

memperkaya data atau bahan bacaan literasi sebelumnya. Ada dua yayasan yang

bersinergi untuk pembuatan digitalisasi. Mereka adalah Yayasan Litara dan The

Asia Foundation. Bagi mereka konten yang dihasilkan Badan Bahasa dari tahun

2016 sampai dengan sekarang sangat kaya akan nilai-nilai kearifan lokal yang



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

528

tercermin dalam bahan bacaan literasi sehingga mereka mendapatkan faedah

untuk menautkannya dalam bentuk digitalisasi.

Pembahasan

Pembuatan model aplikasi buku digital didesain dalam tiga bahasa

(Indonesia, asing, dan daerah) oleh tim internal yang terdiri atas tim teknis di

Subbidang Pembelajaran Bahasa dan Pustekkom. Buku digital atau buku

elektronik, disingkat e-book adalah bentuk digital dari buku cetak. Buku cetak

pada umumnya terdiri atas setumpuk kertas dijilid yang berisi teks atau teks dan

atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang dapat berisi

teks, gambar, audio, video, yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, atau

smartphone.

a. Fungsi

- Sebagai salah satu alternatif media belajar

Buku digital dapat memuat konten multimedia di dalamnya sehingga dapat

menyajikan bahan ajar yang lebih menarik dan membuat pembelajaran jadi

lebih menyenangkan.

- Sebagai media berbagi informasi.

Buku digital dapat disebarluaskan secara lebih mudah, baik melalui media

seperti website, kelas maya, email dan media digital lainnya. Seseorang

dengan mudah dapat menjadi pengarang serta penerbit dari buku yang

dibuatnya sendiri.

b. Tujuan

Ada beberapa tujuan pengembangan buku digital:

- Memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk lebih mudah

berbagi informasi, dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dengan

membuat konten dalam bentuk digital, pengarang tidak perlu mendatangi

penerbit untuk menerbitkan bukunya. Ia cukup berkunjung ke salah satu

laman toko buku daring dan mendistribusikan bukunya secara mandiri.

- Melindungi informasi yang disampaikan.

Berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah, ataupun hilang, buku
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digital yang berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah

tersebut. Andaikata data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah

mencari penggantinya baik dari internet maupun meminta kembali pada

pembuat buku.

- Mempermudah proses memahami materi ajar

Dalam buku digital, Guru dapat memberikan catatan tertentu pada materi,

mencari kata atau kalimat tertentu dalam materi, menampilkan file

multimedia yang dapat diputar untuk memperkaya konten buku. Hal

tersebut sangat membantu siswa memahami materi ajar dengan lebih baik

dan lebih cepat.

Buku “File” digital yang popular dibagi menjadi 3 format yaitu:

Umumnya digunakan untuk format portable text dan gambar

Umumnya digunakan untuk format portable text, gambar,

audio, dan video

Umumnya mengkaomodasi format text, audio, video, gambar

dengan animasi atau simulasi

Umumnya setiap format buku digital memiliki aplikasi untuk membaca

buku digital itu sendiri. Contohnya: PDF menggunakan (adobe acrobat),

ePUB menggunakan (Android Device, IOS Reader + Apps ePub Reader +

Browser Plugin, (Readium, Moon Reader, Githen Reader), Multimedia –

Web Browser menggunakan SWF, HTML5.
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E-book smart reader platform berbentuk aplikasi laman (website) yang

dapat memanajemen, mengategorikan, serta menampilkan format buku

digital dalam satu interface yang memudahkan pengunjung. Berikut ini

adalah keunggulan e-book smart reader.

a. Dapat membaca format epub, PDF

b. Dapat membuat animasi flip otomatis dari format PDF dengan mudah

c. Dapat mengkategorikan satu buku digital dalam manajemen lintas

bahasa untuk memudahkan akses sesuai kebutuhan

d. Memiliki fitur cari (search) dan filter berdasarkan kategori

e. Buku dapat diunggah sesuai tema yang ditentukan untuk

memudahkan management

f. Dapat mengatur ketersedian/akses pada pengunjung terhadap buku

digital

Cara kerja digitalisasi buku yang dioperasikan oleh e-book smart

reader memiliki beberapa langkah. Sebagai admin saat memasukkan buku

ke dalam aplikasi, fitur yang harus dilalui adalah mengklik laman unggah

buku kemudian menentukan bahasa yang digunakan (bahasa Inggris,

bahasa Indonesia, atau bahasa daerah). Selanjutnya, admin bertugas

memberikan metadata berupa judul, deskripsi, dan cover buku dengan

resolusi yang nantinya dapat dibaca oleh pengunjung digitalisasi buku.

Kemudian, admin menentukan format yang dipilih admin adalah pdf, epub,

atau multimedia dan juga menentukan tema serta jenjang buku. Setelah

semua selesai admin mengklik unggah dan selanjutnya mengonversikan

format baca ke dalam versi laman dan android. Berikut ini adalah cara

kerja prototipe buku digital.
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Gambar 5. Prototipe Cara Kerja Buku Digital

Dalam hal manajemen buku, untuk menambah buku, terdapat fitur keterangan

buku tersedia atau buku belum tersedia. Bila admin sudah memasukan buku, maka

fitur aksi dapat terlihat pada fitur judul buku. Berikut ini adalah gambar laman

manajemen buku.
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Gambar 6. Laman Manajemen Buku Digital

Sementara itu untuk laman opsi format buku digital, bentuk metadata yang

terdiri atas judul, cover, fail, dan deskripsi buku diakomodasi dalam tiga bahasa.

Berikut ini adalah gambar laman opsi format yang harus diisi oleh admin.
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Gambar 7. Laman Opsi Format Buku Digital

Sebagai hasil dari buku yang sudah dimasukkan dalam fitur manajemen

dan format buku maka tampilan dashboard telah memperlihatkan beberapa buku

yang sudah dimasukkan menjadi sebuah daftar kolesi bacaan.

Gambar 8. Laman Dashboard

Untuk ketersediaan menu bahasa, apabila admin mengunggah buku dalam

bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa daerah maka pengunjung dapat

melihat buku dalam tiga bahasa tersebut. Sebaliknya bila admin tidak

mengunggah buku yang berbahasa asing maupun daerah, maka pengunjung hanya

mendapatkan buku dalam versi bahasa Indonesia saja. Sebagai gambaran hal

tersebut, bentuk laman opsi dapat terlihat dalam gambar di bawah ini.
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Gambar 9. Laman Opsi Pemilihan Bahasa

Bentuk tampilan buku pada aplikasi berbentuk flip book. Selain itu juga

pengaturan navigasi buku didukung oleh beberapa fitur untuk memperbesar,

memperkecil, mencari kata, efek suara, dan versi halaman. Gambar tampilan buku

dan navigasi buku digambarkan dalam gambar 10 dan gambar 11 berikut.
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Gambar 10. Tampilan Buku

Gambar 11. Pengaturan Navigasi Buku

Berikut ini adalah tangkapan layar untuk pembaca e-pubreader yang dibantu

dengan fitur bagian buku yang terdiri atas beberapa bagian dalam buku.
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Gambar 12. Tampilan E-Pubreader

Dalam format android, buku digital didukung oleh fitur video dan audio.

Sebagai bagian dari pemanfaatan bahan bacaan literasi, buku yang telah dibuat

pada tahun 2016 sampai dengan 2019 nanti akan dialihwahanakan baik dalam

bentuk audio maupun audio visual pada jangka menengah dan jangka panjang.

Tampilan format android tampak pada gambar di bawah

ini.

Gambar 13. Format Android
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Simpulan

Aplikasi buku digital bahan bacaan literasi sebagai hasil dari proyek perubahan

bermanfaat tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh lapisan

masyarakat Indonesia juga masyarakat di mancanegara yang mencintai bahasa dan

budaya Indonesia. Dalam proses pembuatannya, tentu banyak hambatan seperti

kurangnya waktu untuk pembuatan aplikasi dengan memasukkan konten yang

lebih optimal.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang sudah dihimpun adalah pembuatan buku audio (audio

book) bagi para difabel netra agar mereka juga memiliki hak yang sama untuk

menikmati bahan bacaan literasi. Selain itu pula, studi banding ke beberapa

institusi di dalam dan luar negeri yang sudah membuat buku digital baik fiksi

maupun nonfiksi perlu dilakukan untuk memperkuat konten.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Penumbuhan Budi Pekerti (Diunduh 28 Agustus 2016)

OECD (Organization of Economic Cooperation and Development). (2015,
September 15). New Approach Needed to Deliver on Technology’s Potential in
Schools. (Diunduh 27 September 2016)

Paparan Kebijakan Gerakan Literasi Nasional disampaikan pada Forum Diskusi
Kelompok Terpumpun Gerakan Literasi Nasional pada tanggal 21 Agustus 2019
di Jakarta.



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

538

LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus
2019

Hari, Tanggal : 8 Agustus 2019
Pukul : 08.00 WIB
Penyaji Makalah: Dewi Nastiti
Judul Makalah : Aplikasi Buku Digital (SIBUDI) di Lingkungan Badan
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk Meningkatkan Minat Baca
Masyarakat dan Memperkuat Diplomasi Bahasa serta Budaya Indonesia
Pemandu : Ari Kusmiatun
Pencatat : F.X. Sinungharjo

Catatan Penyajian dan Isu Penting
Minat baca pada masayarat tergolong rendah. Hal ini menggerakkan Badan
Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk membuat aplikasi SIBUDI. Aplikasi
ini memiliki beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bacaan yang
baik. Bacaan tersebut didapatkan dari hasil penelitian dan kerja yang dilakukan
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Tema yang dimiliki pun lengkap
seperti arsitektur, makanan, wisata, mitigasi bencana, dan kemajemukan bangsa.
Dengan aplikasi ini akses-akses buku dan bahan bacaan lebih baik. Selain
kemudahan akses, bahan-bahan tersebut juga bisa diperbarui secara langsung dan
mudah.

Pemanfaaatan teknologi bedampak pada kelancaran penyebaran bahan yang
baik.

Diskusi/Tanya Jawab
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