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Perpustakaan Digital di PTAI 

• Perkenalan PTAI (Peguruan Tinggi Agama 
Islam) dengan perpustakaan digital dimulai 
dengan adanya kerjasama antara Departemen 
Agama (sekarang Kementerian Agama) dengan 
KMRG (Knowledge Management Research 
Group) ITB tahun 2001. 

• Bentuk kerjasama berupa pembentukan pilot 
project untuk perpustakaan digital di lingkungan 
PTAI di bawah naungan Depag. 

• Ada 14 PTAI (semua Insitut Agama Islam Negeri 
/ IAIN) yang mendapat bantuan ini. 



Pilot Project Digilib PTAI 
• IAIN yang menjadi pilot project untuk instalasi dan 

pengembangan perpustakaan digital: 
1. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

2. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

3. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung 

4. IAIN Walisongo Semarang 

5. IAIN Sunan Ampel Surabaya 

6. IAIN Raden Intan Lampung 

7. IAIN Antasari Banjarmasin 

8. IAIN Sultan Alaudin Makasar 

9. IAIN Raden Fatah Palembang 

10. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 

11. IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 

12. IAIN Sumatera Utara Medan 

13. IAIN Imam Bonjol Padang 

14. IAIN Sultan Thaha Jambi 

 



Bantuan 

• Instalasi perangkat lunak perpustakaan 

digital GDL (Ganesha Digital Library) v. 3 

pada komputer dengan sistem operasi 

Windows 98. 

• Paket jaringan tiga komputer 3 unit. 

• Sebuah scaner flatbed. 

• Paket pelatihan perpustakaan digital. 

 



Perkembangan 

• Pengembangan perpustakaan digital di PTAI ini 
bertujuan mengelola karya lokal dan 
mengumpulkan data bersama di server 
Indonesia Digital Library Network 
(IndonesiaDLN) untuk berbagai data ke jaringan; 

• Karena berbagai kendala dan keterbatasan, 
sinkronisasi data ke server IndonesiaDLN hanya 
terjadi saat pelatihan; 

• Kegiatan pengembangan perpustakaan digital di 
PTAI pun berhenti untuk sementara. 



Masalah 

• Keterbatasan infra struktur yang dimiliki oleh 

PTAI (saat itu jaringan Internet masih 

menggunakan dial-up, spt. TelkomNet Instan); 

• Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan 

staff perpustakaan terkait dengan teknologi 

informasi (TI) dan perpustakaan digital; 

• Belum ada dukungan dari pemegang kebijakan. 

• Dll. 



Mencoba Bangkit 

• Pada tahun 2003 Perpustakaan IAIN Sunan 
Ampel Surabaya mencoba “menghidupkan” 
kembali perpustakaan digital (bertahan hingga 
sekarang); 

• Menyusul Perpustakaan IAIN Walisongo 
Semarang pada tahun 2004; 

• Disusul pula oleh Perpustakaan UIN Yogyakarta 
dan beberapa PTAI lain; 

• Namun “kebangkitan” ini bersifat lokal (sendiri-
sendiri). 



JAPPTAI (Jaringan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Agama Islam) 

• Pada tahun 2005 Departemen Agama melalui 

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam memfasilitasi 

pembentukan Jaringan Perpustakaan Perguruan 

Tinggi Islam (JAPPTAI). 

• JAPPTAI akan berfungsi sebagai wadah 

koordinasi dan komunikasi perpustakaan PTAI; 

• Kepengurusan JAPPTAI terdiri atas Ketua, 

Sekretaris dan Tim Teknis yang dipilih oleh 

anggota (perpustakaan PTAI). 



IIBN (Indonesian Islamic  

Bibliographic Network) 

• Dibentuk tahun 2006 sebagai lembaga buffer 
JAPPTAI yang menangani integrasi, 
interkoneksi dan berbagi sumberdaya (resource 
sharing) antar anggota.  

• Secara garis besar IIBN mengembangkan 4 
program secara bertahap, yakni : 
1.Library Portal di www.iibn-id.org / www.iibn.info 

2.Union Catalog / Katalog Induk di 
http://catalog.iibn.info 

3. Inter Library Loan / Pinjam Antar Perpustakaan di 
http://ill.iibn.info 

4.Pusat sharing digital library di http://hub.iibn.info 

 



1. JAPPTAI: Library Portal 

• Untuk interkoneksi antar perpustakaan PTAI se 

Indonesia telah disiapkan Library portal dengan 

address www.iibn-id.org dan www.iibn.info 

• Sebagai library portal web ini diharapkan bisa 

jadi satu pintu antar muka ke seluruh 

perpustakaan PTAI se indonesia. 

• Web ini juga jadi satu pintu antarmuka untuk 

segala layanan kerjasama PTAI seperti katalog 

bersama, ILL dan sharing koleksi digital. 



2. JAPPTAI: Katalog Bersama 

• Alamat: 
http://catalog.iibn.info 

• Portal IIBN di desain 
sebagai media katalog 
bersama sehingga 
memungkinkan: 
- Penelusuran koleksi 

perpustakaan PTAI dengan 
satu antarmuka web. 

- Dijadikan sebagai master  
katalog bersama PTAI dan 
media copy cataloguing. 



3. JAPPTAI: ILL (Inter Library Loan) 

• Alamat: http://ill.iibn.info  

• Interlibrary loan  / pinjam 
antar perpustakaan 
difasilitasi dengan format 
transaksi dan alur 
transaksi sebagaimana 
yang telah disepakati 
anggota dalam sebuah 
workshop tahun 2006. 

• Secara praktis program 
ini sulit dilaksanakan, 
karena berbagai kendala. 



4. JAPPTAI: Digital Library Hub 

• Alamat: 
http://hub.iibn.info 

• Hub perpustakaan digital 
PTAI yang 
mengumpulkan metadata 
koleksi digital 
perpustakaan PTAI; 

• Juga terkoneksi dengan 
server dan perpustakaan 
digital lain (ITB, MDLN / 
Muhammadiyah Digial 
Library Network). 



Perkembangan HUB PTAI  

• Pada tahun 2007 hub PTAI ini memiliki anggota 
jaringan 10 node, yaitu: 
1. IAIN Sunan Ampel Surabaya (JIPTIAIN) 

2. IAIN Walisongo Semarang (JTPTIAIN) 

3. IAIN Antasari Banjarmasin (KSUNANT) 

4. IAIN Raden Intan Lampung (LAUNRI) 

5.STAIN Batusangkar (SBUNBSK) 

6.STAIN Cirebon (JBUNCRBN) 

7.STAIN Watampone (SNUNWTP) 

8. IAI Darussalam Ciamis (JBUNCMS) 

9. IAI Tribakti Kediri (KIUNTBK) 

10.STAI Daruttaqwa Gresik (JIUNDTQ) 

 

 



Perkembangan HUB PTAI 

• Pada tahun 2008 keanggotaan 
bertambah: 

1. STAIN Kediri (JIUNKDR) 

2. STAIN Tulungagung (JIUNTLG) 

3. STAIN Ponorogo (JIUNPNRG) 

4. STAIN Palangkaraya (KTUNPLK) 

5. STAIN Metro (LAUNMTR) 

6. IAIN Gorontalo (GTUNSA) 

7. IAIN Mataram (NTBUNMTRM) 



Node yang Aktif Sinkronisasi s/d 

Tahun 2008 



Node yang Aktif Sinkronisasi s/d 

Tahun 2009 



 Sinkronisasi HUB PTAI pada 

Digital Library Network Lain 



Pengalihan Hub Server PTAI 

• Pada pertengahan tahun 2009, domain untuk iibn-id.org 
dan iibn.info berakhir, karena sesuatu hal harus 
dialihkan. 

• Pada tahun 2010 domain PTAI akhirnya dipindahkan ke 
iibn.indonesiadl.net dan hub.perpus-ptai.net 

• Namun, baru layanan hub perpustakaan digital yang 
bisa dialihkan, sedangkan untuk server inter library loan 
belum bisa dialihkan. 

• Untuk server katalog bersama akan dikembangkan 
dengan mengganti perangkat lunak, seiring dengan 
perkembangan perpustakaan anggota dan mengikuti 
tuntutan teknologi. 



Kondisi Terkini JAPPTAI 

• Pada tahun 2009 Depag mengembangkan 
empat perpustakaan perguruan tinggi agama 
Islam swasta (PTAIS) sebagai pilot project bagi 
perpustakaan PTAIS lain, yaitu: 
1. IKAHA Jombang Jawa Timur 

2. IAIIG Cilacap Jawa Tengah 

3. IAID Ciamis Jawa Barat 

4. STAI Ma’arif Metro Lampung 

• Ke empat perpustakaan ini bergabung dengan 
JAPPTAI dan saat ini yang mengisi portal 
perpustakaan PTAI (www.perpus-ptai.net) yang 
merupakan penerus dari portal www.ibn.info 



Kondisi Terkini JAPPTAI 

• Untuk sementara yang 
dikembangkan adalah 
hub perpustakaan digital 
(http://hub.perpus-
ptai.net) dan union 
catalog / katalog induk 
(http://catalog.perpus-
ptai.net/); 

• Sedangkan untuk inter 
library loan menunggu 
kesepakatan anggota 
jaringan. 



Rencana ke Depan 

• Pengembangan dan pembaruan digital library pada tiap 
node (perpustakaan PTAI); 

• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bagi pengelola 
node perpustakaan digital PTAI; 

• Peningkatan koneksi internet menjadi dedicated pada tiap 
node dan penambahan bandwidth; 

• Peningkatan kemampuan server dan bandwidth koneksi 
internet pada tingkat hub; 

• Pengembangan sharing full text digital antar local content 
PTAI (Institutional Repository); 

• Keberlanjutan domain yang tetap bagi JAPPTAI; 

• Sinkronisasi secara rutin dengan berbagai penyedia 
fasilitas digital library di Indonesia (IndonesiaDLN, 
INHERENT, MDLN, dsb.) dan penyedia jasa di luar negeri. 



Kendala 

• Keterbatasan infra struktur teknologi informasi 
(komputer dan jaringan, tidak semua PTAI 
memiliki koneksi internet dedicated); 

• Pengetahuan dan keterampilan SDM terkait 
dengan perpustakaan digital dan teknologi 
informasi yang masih rendah; 

• Program JAPPTAI yang berupa proyek yang 
keberlanjutannya proyek yang tidak jelas; 

• Dukungan dari pemegang kebijakan di PTAI 
masih kurang; 

• Problem dana. 



Penutup 

• Demikian sharing dan paparan mengenai 

pengelolaan Jaringan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Agama Islam 

(JAPPTAI); 

• Kami berharap banyak masukan untuk 

kami, untuk perbaikan dan pengembangan 

JAPPTAI di masa mendatang. 

• Terima kasih. 


