


Sekilas pandang tentang 
organisasi kami



Mitra lokal dari Wikimedia 

Foundation yang mengelola 

salah satu proyek urun daya 

dan ensiklopedia terbesar di 

dunia, Wikipedia.



● Dewan Pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota

● Dewan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 

Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil 

Bendahara Umum

https://id.wikimedia.org/wiki/Dewan_Pengawas_2019%E2%80%932021
https://id.wikimedia.org/wiki/Dewan_Pengurus_2019%E2%80%932021


Wikipedia 
bahasa 
Indonesia

2003
Proyek yang didukung 
oleh Wikimedia Indonesia 
(Wikipedia, Wikidata, 
Wikisource, dll.)

21
Wikimedia 
Indonesia

2008



“Bayangkan suatu dunia tempat setiap manusia bisa berbagi 

semua pengetahuan secara bebas."



Berdedikasi mendorong pertumbuhan, pengembangan & 

penyebaran pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

lainnya yang dipertuturkan di Indonesia secara bebas dan gratis.



Apa saja yang kami lakukan?



⬗ Pendidikan (WikiLatih, Wiki Masuk Sekolah)

⬗ GLAM (Galeri, Perpustakaan,
Arsip, dan Museum)

⬗ Peningkatan Konten (Wiki Cinta Alam, Wiki 
Jelajah, Wiki Cinta Budaya, Ganesha, Saraswati)

⬗ Pengembangan 
dan Dukungan Komunitas







Apa Wikipedia itu?



PENGETAHUAN 
DALAM 

GENGGAMAN. 
KAPAN SAJA DAN DI 

MANA SAJA





WIKI

Merujuk pada sebuah 

situs yang kontennya 

bisa disunting siapa 

saja secara cepat.

MEDIAWIKI

Sistem perangkat 

lunak yang digunakan 

oleh Wikipedia.

WIKIPEDIA

Ensiklopedia yang 

dapat disunting 

semua orang dengan 

perubahan yang 

cepat.

WIKIMEDIA

Organisasi yang 

menjalankan 

Wikipedia dan proyek-

proyek saudari lainnya



Wikipedia merupakan situs ensiklopedia daring terbesar dan 

termasuk dalam 5 situs paling populer di internet. 





BEBAS

Dalam artian berlisensi bebas dan 

hanya memuat konten terbuka 

sehingga dapat diakses, disalin, 

digubah, dan digunakan ulang oleh 

siapa saja.

GRATIS

Mengakses Wikipedia tidak 

memerlukan biaya dan tidak perlu 

membayar.

KOLABORATIF

Dapat disunting oleh siapa saja. 

Satu artikel Wikipedia dapat ditulis 

oleh puluhan, ratusan, bahkan 

ribuan orang.

NETRAL

Tidak memihak kepada salah satu 

sudut pandang. Menulis artikel 

dengan berimbang.

MEMILIKI ATURAN

Ada aturan tingkah laku yang harus 

dipatuhi oleh seluruh pengguna.

DAN KEBIJAKAN

Yang ditentukan oleh konsensus 

dari komunitas bahasa masing-

masing.



51.500.000+
Artikel

307 (297 aktif)
Bahasa

315.000+
Kontributor aktif

Per 15 Desember 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#Grand_total


510.000+
Artikel

36
Pengurus

3.100+
Kontributor aktif

Per 15 Desember 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#Grand_total


Di Indonesia terdapat 718 bahasa, 

namun hanya 12 yang memiliki 

Wikipedia

https://petabahasa.kemdikbud.go.id/index.php


⬗ Bahasa Indonesia

⬗ Bahasa Aceh

⬗ Bahasa Bali

⬗ Bahasa Banjar

⬗ Bahasa Banyumasan

⬗ Bahasa Bugis

⬗ Bahasa Gorontalo

⬗ Bahasa Jawa

⬗ Bahasa Melayu

⬗ Bahasa Minangkabau

⬗ Bahasa Sunda

⬗ Bahasa Tetun

⬗ Bahasa Bali



6.000.000+ 
(Januari 2020)

WIKIPEDIA BAHASA 
INGGRIS

45.000+ (2006)
ENCYCLOPAEDIA

AMERICANA

40.000+ (2013)  
ENCYCLOPAEDIA

BRITANNICA

https://en.wikipedia.org/


Apa yang bisa kamu lakukan dengan 
proyek sejenis?



⬗ Pengetahuan bersama

⬗ Kemampuan analisis

⬗ Membaca

⬗ Menulis

⬗ Literasi digital

⬗ Kutipan

⬗ Hak cipta

⬗ Etika dunia maya

⬗ Koding!

KONTRIBUTOR

⬗ Demokratisasi 

pengetahuan

⬗ Nalar dan logika

⬗ Pengetahuan baru

PEMBACA



Karya: By Creator:Charles Fadel | CC BY 3.0



- Literasi informasi 

- Pengolahan informasi

- Penulisan yang informatif dan tidak bias

- Konflik kepentingan

- Literasi media

- Pencarian informasi dari sumber-sumber tepercaya (jurnal ilmiah, majalan ilmu 

pengetahuan, buku, sumber internet)

- Menganalisis kesahihan sumber (menghindari penggunaan tabloid gosip, situs abal)

- Literasi teknologi informasi dan komunikasi

- Penggunaan dan pemanfaatan teknologi untuk mencari sumber tepercaya

- Penyampaian pesan secara tepat



PENGETAHUAN BERSAMA

Kita membangun pengetahuan bersama 

untuk semua insan manusia, karena 

pengetahuan merupakan hak setiap 

manusia di dunia ini

ANALISIS, MEMBACA, DAN 

MENULIS

Kita secara tidak sadar berlatih membaca 

secara efektif, mengolah ide menjadi 

tulisan, dan analisis kita menjadi bagus

LITERASI DIGITAL

Kita menjadi lebih awas dan mahir saat 

mendapatkan sumber, tidak mudah 

termakan kabar burung dan lebih kritis.

HAK CIPTA DAN KUTIPAN

Kita menjadi lebih berhati-hati karena 

terpapar oleh bagaimana cara hak cipta 

bekerja dan setiap menulis teringat 

kutipan.

ETIKA DUNIA MAYA

Walau dunia maya itu tidak bisa kita 

rasakan secara fisik, namun jika kita 

tidak beretika di dunia maya maka akan 

terkena masalah dalam dunia nyata.

KODING

Saat Wikipedia berdiri, semua 

kontributor mau tidak mau harus 

belajar HTML sederhana, bahkan ada 

pengguna yang tidak belajar koding 

secara formal menjadi ahli.



DEMOKRATISASI 

PENGETAHUAN

Bias pengetahuan bisa 

diminimalkan. Tidak ada 

ketimpangan.

NALAR DAN LOGIKA

Wikipedia membantu kita 

untuk mengasah serta 

merangsang nalar dan 

logika dalam berbagai 

bidang.

PENGETAHUAN BARU

Wikipedia membantu kita 

untuk mengenal beragam 

ilmu baru.



Proyek Wiki

Gambar Tulisan/data

Data rujukanSumber tulisan atau artikelIlustrasi aplikasi
Ilustrasi karya video, buku, 

poster



UPAYA DIGITALISASI DI 
INDONESIA

OLEH WIKIMEDIA INDONESIA
Presentasi oleh Rachmat W. (Wikimedia Indonesia)

SINAU Jakarta SLiMS, 7 Maret 2020



Tentang GLAM Indonesia

GLAM Indonesia bertujuan untuk menyelamatkan naskah, teks, manuskrip

lama, maupun foto yang memiliki nilai sejarah yang memerlukan perhatian

lebih, kemudian mendigitalisasikannya agar tersedia dalam bentuk digital.



• Digitalisasi oleh Wikimedia Indonesia dimulai pada tahun 2012.

• Tujuan: untuk menyediakan koleksi digital dari materi berbentuk buku

untuk memudahkan para pengguna Wikipedia menemukan sumber

rujukan yang cocok.

2012

Awal mula …



2012 2013 2014

• 2013: Wikimedia Indonesia membeli alat pemindai

buku swakriya untuk memindai buku.

• Buku pertama yang didigitalisasi adalah Ensiklopedi

Indonesia Volume 1–7.

• Anggota Wikimedia Indonesia diberikan akses untuk

mendigitalisasikan bukunya dan disimpan di 

Perpustakaan Digital Wikimedia Indonesia.

Lalu …

https://www.diybookscanner.org/
https://bebaskanpengetahuan.id/wiki/Bebaskan_Pengetahuan:Sumber_bacaan/Ensiklopedia
https://bebaskanpengetahuan.id/


2012 2013 2014 2015

• Aliansi Jurnalis Independen (AJI) merupakan institusi pertama yang 

menjadi mitra pertama Wikimedia Indonesia dalam bidang digitalisasi.

Lalu …



2012 2013 2014 2015

• Pada tahun yang sama, Museum Dewantara Kirti Griya tertarik

mendigitalisasi buku teks beraksara Jawa.

• Hasilnya disimpan di:

• Wikimedia Commons (Domain Publik di dua negara: Indonesia 

dan AS)

• Wikipedia Bahasa Inggris (Domain Publik di AS, masih berhak cipta

di Indonesia.

• Perpustakaan Digital WMID (masih berhak cipta)

Pada saat yang sama …

https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Dewantara_Kirti_Griya
https://id.wikimedia.org/wiki/Digitalisasi_Karya_Jawa_Cetak_dari_Koleksi_Museum_Tamansiswa_Dewantara_Kirti_Griya,_Yogyakarta/Laporan
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Books_in_the_Dewantara_Kirti_Griya_Museum_digitized_in_the_Karja_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Books_in_the_Dewantara_Kirti_Griya_Museum_digitized_in_the_Karja_Project
http://bebaskanpengetahuan.id/wiki/Bebaskan_Pengetahuan:Sumber_bacaan/Proyek_Digitalisasi_Karya_Jawa


Kiri: “Babul Jinazati” oleh Mas Khajiah Madaphandi.

Kanan: “Jejaka Sekawan Ingkang Elok”.



2012 2013 2014 2015 2016

• 2016: Wikimedia Indonesia mendaringkan sejumlah besar

Majalah Horison di Wikimedia Commons sebagai bagian

dari kerja sama dengan Redaksi Majalah Horison.

• Sebanyak 278 nomor edisi dari 1966 s.d. 1991 tersedia

bebas dan gratis di Wikimedia Commons.

Kemudian …

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Majalah_Horison


2012 2013 2014 2015 2016 2017

• 2017: Museum Dewantara dan Wikimedia Indonesia melanjutkan kerja

sama dalam digitalisasi korespondensi Ki Hadjar Dewantara.

• Wikimedia Indonesia dan Wikimedia Nederland turut membantu

mentranskripsikan ~970 halaman dan menerjemahkannya ke dalam

bahasa Indonesia.

• Yayasan Sastra Lestari membuka akses ke Majalah Kajawen edisi

1927–1944. Sekarang tersedia di Wikimedia Commons.

Kemudian …

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Letters_from_Tamansiswa_Dewantara_Kirti_Griya_Museum_library
https://nl.wikipedia.org/wiki/s:Wikisource:Project_Brieven_uit_de_bibliotheek_van_het_Taman_Siswa_Dewantara_Kirti_Griya_Museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Majalah_Kajawen


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kemudian …

• 2018: PDIKM dan WMID menandatangani Nota Kesepahaman

mendigitalisasikan koleksinya. Sekarang di Wikimedia Commons.

• UKDW Yogyakarta membantu mengembangkan sistem transkripsi

aksara Jawa (OCR).

• Di Bandung, Perpustakaan Ajip Rosidi juga membuka akses koleksi

mereka kepada publik. Fokus: digitalisasi naskah Sunda dan Koran 

Sunda.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Dokumentasi_dan_Informasi_Kebudayaan_Minangkabau
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Scanned_from_Minangkabau_Culture_Documentation_and_Information_Center


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

• Berkat asistensi Dr. Pramono, koleksi di Kutub Chanah

(Sumbar) telah didigitalisasi pada 18–21 Oktober 2018.

• Digitalisasi di Sumbar berlanjut ke rumah A. Damhoeri, 

pada 16–19 November 2018. Dalam proses 

pengunggahan ke Wikimedia Commons.

Pada saat yang sama …

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Scanned_from_A._Damhoeri_Collection


2012 2013 2014 2015 2016 2017

• Perpustakaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, 

membuka koleksi penelitian kelapa sawit terbit sebelum

1940-an.

• Museum Uang Sumatera, Medan, juga ikut serta dalam

upaya digitalisasi.

Tahun ini …

2018–2019 2020

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Scanned_from_Perpustakaan_PPKS
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Museum_Uang_Sumatera


Persebaran aktivitas



Rencana masa depan kami



Mengajak instansi GLAM untuk membuka koleksinya ke Wikimedia Commons



Metropolitan Museum of Art



Metropolitan Museum of Art



Metropolitan Museum of Art



Metropolitan Museum of Art



Metropolitan Museum of Art



Metropolitan Museum of Art



Melakukan transkripsi dan mengoptimalisasi hasil OCR agar dapat digunakan

oleh publik



Mempromosikan hasil digitalisasi kepada masyarakat luas, terutama kepada

akademisi dan peneliti sejarah



Menyelenggarakan acara yang mempromosikan karya-karya berlisensi bebas

dan domain publik …



… dan lokakarya



Mari kita bekerja sama!



Biyanto R.
biyanto.rebin@wikimedia.or.id

Rachmat W.
rachmat.wahidi@wikimedia.or.id

Wikimedia Indonesia


