
PerpuSeru 
untuk hidup 
lebih baik
“Masyarakat membutuhkan 
akses terhadap informasi 
untuk membantu 
mengembangkan dirinya dan 
meningkatkan kualitas 
hidupnya.”

Salam PerpuSeru
Erlyn Sulistyaningsih
Direktur Program PerpuSeru

Pengantar

Di era digital ini, informasi dapat diperoleh tidak hanya melalui buku, 
namun juga melalui akses dunia maya atau internet. Sebagai salah 
satu layanan publik yang dapat berperan memfasilitasi layanan 
informasi untuk masyarakat, perpustakaan mempunyai peran 
strategis untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat.
 
Program PerpuSeru yang dilaksanakan Coca-Cola Foundation 
Indonesia dengan dukungan Bill & Melinda Gates Foundation, telah 
berhasil mengembangkan perpustakaan umum menjadi pusat belajar 
masyarakat yang memberikan pelayanan berbasis teknologi, 
informasi dan komunikasi untuk masyarakat.
  
PerpuSeru mempunyai visi untuk memperkuat masyarakat Indonesia 
dengan menciptakan perubahan sosial yang positif melalui 
transformasi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat 
yang terbuka, mudah diakses, kreatif, dan mampu memberikan 
kesempatan.

Dampak nyata dari program ini adalah peningkatan kualitas hidup 
masyarakat, diantaranya mendapatkan pekerjaan, peningkatan 
pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan 
prestasi pendidikan, meningkatkan pengetahuan kesehatan, sebagai 
media aktualisasi diri, terciptanya peer support group di antara 
masyarakat, menyalurkan hobi, serta pengembangan usaha di 
masyarakat.
  
Melihat dampak yang terjadi di atas, pengembangan perpustakaan 
menjadi sangat penting terus diperluas untuk memberikan dampak 
yang lebih luas bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan 
membutuhkan sumber daya seperti anggaran, kebijakan yang 
mendukung, infrastruktur pendukung layanan teknologi informasi, 
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan peningkatan 
kualitas SDM yang terus menerus. Untuk mengoptimalkan perannya, 
perpustakaan membutuhkan dukungan dari Pemerintah baik di 
tingkat nasional maupun daerah, sektor swasta, institusi lain non 
pemerintah, serta termasuk lembaga pendidikan lainnya. Kemitraan 
dapat mendukung pengembangan perpustakaan secara optimal 
melalui sinergi program dan sumber daya yang terkait.
   
Dengan mengusung tagline PerpuSeru untuk Hidup Lebih Baik, Kami 
mengajak kita semua untuk secara aktif berpartisipasi mendukung 
pengembangan perpustakaan sehingga memberikan manfaat besar  
bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) didirikan oleh PT. Coca-Cola Indonesia dan 
PT. Coca-Cola Bottling Indonesia pada bulan Agustus tahun 2000, dengan tekad meningkatkan 

pendidikan dan kualitas sumber daya masyarakat Indonesia, demi terlaksananya kesejahteraan sosial 
dan pengembangan masyarakat.

 
Tujuan utama CCFI adalah membantu penyediaan kesempatan belajar bagi masyarakat agar dapat 

menjadi warganegara yang produktif dan berwawasan pengetahuan.

Tentang CCFI

Adapun Program Coca-Cola Foundation Indonesia meliputi:

PerpuSeru (Perpustakaan Seru) 
Adalah program pengembangan perpustakaan di Indonesia menjadi pusat 
belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Progam 
PerpuSeru

Informasi 
Teknologi

Rumah 
Belajar

Lingkungan

Pengusaha 
Mikro

Program Rumah Belajar
Program ini memberikan bantuan material maupun teknis guna 
mengembangkan dan memberdayakan perpustakaan umum menjadi
rumah belajar bagi masyarakat sekitarnya.

Program Informasi dan Teknologi
Aktivitas utama program ini adalah pengembangan sarana dan prasarana
berbasis teknologi komputer di Rumah Belajar.

Program Lingkungan, Air dan Sanitasi
CCFI menjalankan program ini untuk menjawab masalah sumber dan akses
air bersih di pinggiran kota Jakarta dan di sekolah-sekolah.

Program pengembangan ekonomi
Program ini menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan
dan pengembangan kapasitas bagi pengusaha mikro.



PerpuSeru
(Perpustakaan Seru)

Coca-Cola Foundation Indonesia, didukung oleh Bill & Melinda Gates 
Foundation melaksanakan program PerpuSeru sejak November 2011 
yang bertujuan untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat 
belajar dan berkegiatan masyarakat berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi, dengan tujuan dapat memberikan dampak pada 
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada fase program yang 
pertama, PerpuSeru bermitra dengan 34 perpustakaan di 16 provinsi 
di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 28 perpustakaan 
kabupaten/kota, 1 perpustakaan provinsi, 3 perpustakaan 
desa/kelurahan, dan juga 2 Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 

Pada fase program yang kedua program PerpuSeru memperluas 
area binaan ke 76 perpustakaan desa dan TBM di 19 perpustakaan 
kabupaten/kota yang telah menjadi mitra program PerpuSeru, 
dengan memberikan pendampingan kepada perpustakaan 
kabupaten/kota untuk  melakukan pelatihan dan mentoring 
ke perpustakaan di tingkat desa terkait advokasi, bagaimana 
meningkatkan akses dan penggunaan layanan komputer dan 
internet oleh masyarakat, dan bagaimana memfasilitasi kebutuhan 
masyarakat melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat. 

Tujuan Program PerpuSeru 

1. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan berbasis teknologi  
 informasi & komunikasi (TIK) melalui peningkatan kemampuan  
 pustakawan dan staf perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan  
 pengguna layanan perpustakaan di wilayah mereka
2. Meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan dalam  
 pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi  
 & komunikasi untuk memastikan pengguna perpustakaan bisa  
 mengakses layanan TIK dan layanan perpustakaan lainnya secara  
 berkelanjutan
3. Meningkatkan penggunaan perpustakaan sebagai pusat kegiatan  
 bagi masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan  
 kelompok pemuda, perempuan dan pengusaha mikro.

Untuk mencapai tujuan program, strategi pokok 
yang dilakukan di program PerpuSeru meliputi

1. Penyediaan fasilitas TIK meliputi komputer dan jaringan internet  
 di perpustakaan 
2. Peningkatan kapasitas staf perpustakaan untuk meningkatkan  
 kualitas dan kuantitas penyediaan layanan perpustakaan berbasis  
 TIK untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat
3. Advokasi dan membangun kemitraan untuk mendapatkan dukungan  
 kebijakan dan penganggaran untuk keberlanjutan pengembangan  
 perpustakaan
4. Monitoring & evaluasi untuk mendokumentasikan capaian dan  
 pembelajaran program, dan memastikan pelaksanaan program  
 masih sesuai dengan tujuan program.

Tentang
PerpuSeru



Sasaran

Program PerpuSeru memprioritaskan pemuda, perempuan, dan pengusaha mikro sebagai 
sasaran program, dengan fokus pada isu pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Melalui program PerpuSeru, saat ini 
perpustakaan telah bertransformasi 
tidak hanya sebagai tempat 
membaca dan meminjam buku

namun telah berkembang menjadi 
pusat belajar dan berkegiatan bagi 
masyarakat yang mengikuti 
kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi

Perpustakaan telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan 
masyarakat seperti pengembangan ekonomi, pertanian, pendidikan, dan juga kesehatan 

sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, seperti:

Peningkatan 
pengembangan usaha 

dan pendapatan

Peningkatan 
prestasi

pendidikan

Mendapatkan
pekerjaan

Berkembangnya 
usaha pertanian

Meningkatkan
Pengetahuan

Kesehatan

Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan mempunyai peran penting dalam 
pencapaian tujuan pembangunan daerah.

 

“PerpuSeru untuk Hidup Lebih Baik”



Komputer dan
jaringan internet

Kepada stakeholder dan
pengelola perpustakaan

1. Pelaksanaan kegiatan pelibatan
 masyarakat
2. Pelaksanaan advokasi
3. Peningkatan layanan TIK
4. Dokumentasi dan pelaporan
 (berkala dan disesuaikan dengan
 kebutuhan)

Pelaksanaan program PerpuSeru di setiap perpustakaan mengikuti skema di bawah ini

1.  Advokasi dan membangun
    kemitraan
2. Pelibatan masyarakat
3. Peningkatan layanan TIK

Komputer dan
internet dasar

(Di tingkat kabupaten/Kota)
dilakukan sekali dalam 6 bulan

(Peer Learning Meeting)
Berkala untuk
perpudes 1 x 4 bulan

Monitoring
& Evaluasi

dilakukan
di setiap
tahapan

Skema
Program



(1 perpustakaan provinsi, 28 perpustakaan
kabupaten/kota, 3 perpustakaan desa dan 2 TBM)

bermitra dengan 70 Perpustakaan desa dan 6 TBM
di 19 kabupaten/kota dalam 12 provinsi

Program PerpuSeru telah melewati beberapa fase dalam implementasi program 
pengembangan perpustakaan di Indonesia. Program Perpuseru saat ini telah bermitra dengan 
110 perpustakaan daerah kabupaten/kota, perpustakaan desa dan Taman Bacaan Masyarakat 

(TBM) di Indonesia.

Tahapan

59
2015-2025

Program PerpuSeru melakukan 
penguatan kualitas staf perpustakaan 
kabupaten/kota

Program PerpuSeru melakukan 
penguatan baik kepada perpustakaan 
umum kabupaten/kota maupun 
desa/kelurahan

Program PerpuSeru 
melakukan penguatan 
perpustakaan 
kabupaten/kota untuk 
mengembangkan 
perpustakaan sebagai 
tempat belajar masyarakat 
berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi 
di perpustakaan desa 
di wilayah dampingannya



3 kab
Di Sulawesi

4
Perpustakaan Desa

Sinjai, Enrekang, 
Konawe

6 kab/kota
Di Kalimantan

Prov Kalimantan Timur, Bontang, 
Mempawah, Kota Pontianak, 

Tabalong, Kotawaringin Barat

Perpustakaan Desa
5

6 kab/kota
Di Sumatera

Kota Payakumbuh, Lahat, Muara 
Enim, Kota Lubuklinggau, 

Bengkulu Utara, Tebing Tinggi

Perpustakaan Desa

Mitra Fase Pertama
Mitra Fase Pertama dan Kedua

11

16 kab/kota
Di Jawa

51
Perpustakaan Desa & TBM

Sukabumi, Bandung, Batang, Jepara, 
Sragen, Sukoharjo, Pamekasan, Cilacap, 

Wonosobo, Gunungkidul, Sleman, 
Bojonegoro, Sidoarjo, Lumajang, 

Kebumen, Kota Serang

2 kab
Di NTB

6
Perpustakaan Desa

Lombok Timur, 
Lombok Tengah

Dimana
Kami

Berada



Golden Triangle kemitraan Lintas Sektor antara pemerintah, swasta dan pihak-pihak non-pemerintah 
dibangun untuk mendukung pengembangan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada perubahan hidup masyarakat yang lebih 
baik. Kemitraan ini mendorong terjadinya dukungan finansial maupun non-finansial dari pihak swasta 

maupun non-pemerintah serta dukungan kebijakan dan alokasi dana dari pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota hingga pemerintahan desa yang akan digunakan untuk pengembangan perpustakaan 

serta pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Golden Triangle Partnership

GOVERNMENT
• Library Head
• Local Government
• Central Government

PRIVATE
• Corporation
• State Owned Enterprise

COMMUNITY
• Community Leader
• Civil Society Organization (CSO)
• Non-Government Organization (NGO) 

Perpustakaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, PT. Telkom Indonesia Tbk, Kementerian Koperasi 
dan UKM menjadi aktor kunci dalam pengembangan program PerpuSeru. Program akan terus 

merangkul berbagai mitra agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan kesempatan 
untuk hidup lebih baik.

Cross Sector Partnership

Kemitraan



Tujuan 

Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
melalui akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat dan terkini melalui sarana 
komputer dan internet gratis sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Paket peralatan tik untuk perpustakaan

1.

3.

2.

4 buah komputer desktop

Software
pendukung

Untuk setiap perpustakaan
kabupaten/kota

3 buah komputer desktop
Untuk setiap perpustakaan
desa/kelurahan

4. Jaringan internet
Peralatan TIK yang diberikan PerpuSeru bersifat stimulan, program 
mendorong perpustakaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 
layanan TIK, baik dari sisi penambahan jumlah unit komputer dan penambahan 
bandwith internet di perpustakaan

PerpuSeru bermitra dengan
PT. Telkom Indonesia Tbk

untuk:

Peningkatan
bandwidth internet
di perpustakaan

dengan biaya
yang lebih
terjangkau

Penyediaan
Fasilitas

TIK



Peningkatan Kapasitas

Strategi peningkatan kapasitas

• Pengembangan panduan pelatihan dan mentoring
• Pelatihan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa yang memberikan kesempatan kepada   
 semua peserta untuk berpartisipasi aktif dan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan 
• Pelatihan yang diberikan lebih menekankan pada hal praktis untuk mengimplementasikan    
 strategi-strategi pengembangan perpustakaan 
• Pelatihan menggunakan metode belajar (role play, diskusi, story telling, games) dan alat bantu belajar   
 yang menarik yang menstimulasi active learning 
• Mentoring/pendampingan pasca pelatihan merupakan komponen penting, karena pelatihan    
 meningkatkan kapasitas seseorang sebanyak 22 %, selebihnya dibangun dengan mentoring/    
 pendampingan berkelanjutan  

Tujuan 

Meningkatkan kemampuan pustakawan dan staf perpustakaan untuk meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan berbasis teknologi informasi & komunikasi (TIK) guna memenuhi kebutuhan masyarakat 
pengguna layanan perpustakaan di wilayah mereka.

Peningkatan kapasitas meliputi:

1. Pelatihan komputer dan internet dasar

2. Pelatihan strategi pengembangan pepustakaan perbasis TIK, yang meliputi:
  a. Strategi peningkatan layanan komputer dan internet
  b. Pelibatan masyarakat 
  c. Advokasi dan membangun kemitraan

3. Monitoring & evaluasi

4. Pelatihan IT helpdesk system

5. Mentoring/pendampingan pasca pelatihan



Kunjungan Kunjungan

Pencapaian



Dampak Layanan Perpustakaan Terhadap Pengunjung
Common Impact Measurement System (CIMS)

Survei

Survei CIMS* digunakan untuk mengukur dampak layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi kepada pengguna layanan perpustakaan. Dampak layanan yang diukur meliputi area teknologi 

(penggunaan komputer dan internet), pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang 
menunjukkan perubahan kualitas hidup mereka yang lebih baik. Pengumpulan data dilakukan pada bulan 

Februari 2015 dengan mewawancarai 666 pengunjung terpilih di perpustakaan umum mitra program 
di Bengkulu Utara (Bengkulu), Tabalong (Kalimantan Selatan), Jepara (Jawa Tengah), Gunungkidul 

(DI Yogyakarta), Bojonegoro, Pamekasan (Jawa Timur), Lombok Tengah dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). 
Perpustakaan mitra terpilih secara acak sistematis dengan mempertimbangkan keterwakilan mitra program 

di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.  

*Survei ini dilakukan oleh PT. SOLIDARITAS Consultindo Abadi untuk Program PerpuSeru

Survei

Peluang
bisnis

Perpustakaan umum

Internet cafe

Mendapatkan 
tawaran kerja karena 
menggunakan layanan 
perpustakaan untuk 
mencari pekerjaan

Rumah, sekolah,
tempat umum 
selain perpustakaan

Perpustakaan umum
adalah tempat 
mendapatkan
internet gratis

Layanan
komputer

Buku
bacaan
penunjang
pelajaran

Tempat
masyarakat
berkumpul

Mencari lowongan
pekerjaan

Pelatihan komputer
& internet gratis

Jenis layanan perpustakaan terpenting menurut responden

Tempat mendapatkan
internet gratis

Dampak penggunaan
layanan perpustakaan



Apa Kata 
Mereka?

“PerpuSeru bukan hanya untuk mencerdaskan masyarakat 
pedesaan, tetapi juga berperan signifikan dalam menumbuhkan 
para wirausaha baru”

Halomoan Tamba
Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis, 
Kementerian Koperasi dan UKM

“Perpustakaan dengan program PerpuSeru berperan 
penting sebagai sumber belajar bagi masyarakat.”

Sri Sularsih
Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama ini, dan kami percaya 
bahwa pengembangan Perpustakaan Daerah tidak hanya 
mencakup sarana fisik maupun penyediaan buku-buku, namun 
dukungan Information & Communications Technology kini 
menjadi hal yang mutlak guna pengembangan sebuah 
Perpustakaan Daerah. 

Seiring sejalan dengan program TELKOM - Indonesia Digital 
School (IndiSchool) yang menyasar komunitas pendidikan dan 
Indonesia Digital Enterpreneurship (IndiPreneur) untuk 
pengembangan bisnis UKM Indonesia. Dengan adanya akses 
layanan internet, masyarakat pengguna PerpuSeru akan dapat 
menambah referensi bacaan dan wawasan. Terbukti, salah satu 
manfaat dari adanya fasilitas internet ini adalah gairah 
masyarakat untuk memulai bisnis juga muncul. Artinya secara 
tidak langsung manfaat PerpuSeru berbasis TIK mulai dirasakan 
oleh masyarakat, disamping sekedar mendapatkan bacaan.”

Muhammad Awaluddin
Direktur Enterprise & Business Service, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.



“Ke depan saya ingin menularkan program pengembangan 
perpustakaan PerpuSeru pada desa-desa yang lain. 
Dengan demikian menjadi budaya di masyarakat untuk 
menimba ilmu tidak hanya di kelas formal sekolah saja 
tapi juga di perpustakaan. Selain itu perpustakaan juga 
bisa menjadi daya ungkit ekonomi karena masyarakat 
desa bisa memanfaatkan internet untuk pemasaran 
produk mereka”

Bupati Kabupaten Batang, Jawa Tengah

“Perpustakaan mengalami peningkatan dalam layanan, 
penyediaan fasilitas akses internet, pengembangan 
jejaring, dan penggalangan dukungan dari komunitas 
sejak menjalankan program PerpuSeru sehingga 
perpustakaan menjadi tempat belajar dan kegiatan 
masyarakat. Program ini sangat baik karena membantu 
perpustakaan umum membangun fondasi yang 
dibutuhkan untuk membangun kemitraan dengan pihak 
terkait sehingga masa depan perpustakaan umum lebih 
terjamin.”

Safwan 
Kepala Perpustakaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah

“Program PerpuSeru sangat membantu perpustakaan 
di pedesaan khususnya bagi petani yang buta komputer 
dan internet. Petani di desa kami mendapatkan banyak 
informasi dari layanan teknologi komputer dan internet 
yang bermanfaat untuk pertanian dan teknologi 
pembibitan. Jadi program PerpuSeru harus terus 
didukung agar lebih banyak lagi petani di desa yang 
menerima manfaatnya.”

Suparno 
Pengelola Perpustakaan Ngupoyo Pinter, Desa Bendung, Gunungkidul, 
DI Yogyakarta

Yoyok Riyo Sudibyo 



Sofian Hidayat

Dengan menempuh jarak 15 kilometer dari rumahnya dan niat yang 
kuat, Sofian mengikuti Program JIKAMAKA yakni program pendidikan 
komputer yang diberikan secara cuma-cuma oleh perpustakaan 
mitra Program PerpuSeru di Tabalong selama 17 hari.

Setelah menyelesaikan pendidikan komputer di Perpustakaan 
Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Sofian bermimpi untuk 
memajukan pemuda di daerahnya dengan membuka kursus 
di daerahnya. “Saya termotivasi membuka kursus komputer 
di kecamatan Halong supaya anak-anak muda khususnya mereka 
yang putus sekolah bisa bersaing dengan pemuda lain dengan 
memiliki keterampilan komputer”, ujar Sofian.

Sofian menggunakan ruang Sekolah Dasar tempat dia bersekolah 
dulu menjadi tempat kursus komputer dengan menggunakan lima 
komputer yang dia sewa Rp 10.000 per hari sebagai modal awal. 
Saat ini 40 orang pemuda di kecamatan Halong telah mengikuti 
paket pelatihan komputer 17 hari seperti yang didapatkan Sofian 
di Program JIKAMAKA. Sofian terus berusaha untuk 
mengembangkan lembaga kursus komputer miliknya untuk 
menjangkau pemuda khususnya yang putus sekolah agar 
mempunyai keterampilan komputer sebagai modal untuk 
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Wahid

Bertekad majukan pemuda Halong

Kisah 
Sukses

Belajar beternak ayam dari internet perpustakaan

Bekerja sebagai tukang parkir di perpustakaan memberikan Wahid 
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dirinya dengan 
mengikuti pelatihan komputer dan internet gratis di Perpustakaan 
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang merupakan salah satu 
perpustakaan mitra Program PerpuSeru.

Untuk menambah penghasilannya Wahid mempunyai usaha 
beternak ayam bangkok di rumahnya. Saat usaha ternaknya 
mengalami masalah karena banyak ayamnya terserang penyakit 
bahkan sampai ayamnya mati, Wahid dengan didampingi 
pustakawan mulai menggunakan layanan internet gratis di 
perpustakaan untuk mencari informasi bagaimana beternak ayam 
yang benar dan bagaimana mengatasi ayam yang sedang sakit.
Dengan menerapkan apa yang telah dipelajari lewat internet, 
ternak ayamnya mulai sehat dan mengurangi pengeluarannya 
untuk mengobati ayam yang sakit. Kini usaha ternak ayamnya 
berkembang dan memiliki 250 ekor ayam. Dari hasil ternak 
ayamnya, Wahid mendapatkan tambahan penghasilannya sebesar 
Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 per bulan.



Sanikem 

Wanita pengusaha tenun lurik dari Sukoharjo, Jawa Tengah, ini membentuk dan 
memimpin kelompok tenun yang dinamai Cluster Lurik Tenun Sari. Pendapatan 
dari usahanya tersebut masih minim karena sistem penjualannya masih berkeliling 
dari desa ke desa. Kemudian Sanikem mengikuti pelatihan internet yang diberikan 
secara gratis oleh perpustakaan mitra program PerpuSeru di Sukoharjo. Ia harus 
menempuh jarak 30 kilometer dengan sepeda motor dari rumahnya untuk sampai 
ke Perpustakaan Daerah Sukoharjo. Setelah mengikuti pelatihan internet, Sanikem 
mulai merubah sistem penjualannya yang tradisional menjadi penjualan melalui 
internet. 

“Alhamdulilah sekarang tidak mondar-mandir lagi berjualan dan pendapatan kami 
sangat meningkat”, ujar Sanikem. Sanikem berterima kasih dan merasa sangat 
beruntung atas peningkatan taraf hidup yang dia alami setelah mengikuti pelatihan 
internet di perpustakaan.

Tahiatur Ratih
Kuliah webinar manfaatkan layanan internet perpustakaan

Setelah mengikuti kuliah online Institut Ibu Profesional dari rumah, Ratih mulai 
menerapkan dan mempraktekkan ilmu parenting, pengaturan rumah tangga dan 
pengembangan usaha yang telah didapatnya.
 
Kemudian Ratih tergerak untuk berbuat dan berbagi ilmu yang telah didapatnya 
sehingga ia mendirikan Komunitas Ibu Profesional Jepara di Jawa Tengah. 
Bekerjasama dengan perpustakaan daerahnya yang merupakan mitra program 
PerpuSeru, Ratih dan komunitasnya memberikan kuliah gratis kepada ibu-ibu 
Jepara mengenai pola asuh yang baik dan penanaman pendidikan di rumah bagi 
anak-anak dan keluarga. 

“Komunitas Ibu Profesional Jepara yang hadir di Perpustakaan Daerah Kabupaten 
Jepara menjadi tempat belajar ibu, istri dan perempuan dalam mengatasi 
permasalahan seputar keluarga. Kami memaksimalkan teknologi informasi dan 
komunikasi perpustakaan dengan model kuliah webinar melalui teleconference 
WizIQ yang pematerinya ada di luar kota”, ujar Ratih. Saat ini tercatat hampir 
300 orang yang menjadi anggota Komunitas Ibu Jepara dan ada puluhan ibu 
yang aktif mengikuti kuliah di perpustakaan dan telah merasakan dampak positif 
dan semakin tergerak untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pengusaha tenun lurik sukses jualan lewat internet

Emil 

Setelah memutuskan untuk berhenti bekerja dari pekerjaan karyawan supermarket 
di Semarang dan pulang ke desa istrinya di Bendung, Gunungkidul, DI Yogyakarta, 
Emil tidak mempunyai pekerjaan. Ia bingung mencari pekerjaan karena tidak 
ada supermarket di desa. Emil melihat kedua anaknya rajin pergi ke perpustakaan 
desa dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana untuk mencari inspirasi. 
Setelah banyak membaca di perpustakaan, Emil akhirnya memutuskan untuk 
menjadi petani hortikultura  dengan menanam terong, cabe rawit, kangkung dan 
timun di lahannya. 

Saat tanaman terongnya terserang hama, Emil mendapat informasi bahwa 
perpustakaan desanya, Ngupoyo Pinter, mendapatkan bantuan perangkat 
komputer dan modem internet dari program PerpuSeru. Dengan didampingi 
pengelola perpustakaan, Emil mencari tahu cara mengatasi hama tanaman 
terong dan menerapkan informasi yang didapatnya lewat internet. “Saya 
mendapatkan banyak informasi mengenai tanaman hortikultura yang cocok 
untuk saya kembangkan di lahan saya lewat layanan internet di perpustakaan 
desa. Juga informasi cara perawatan terong dan tanaman lainnya sehingga 
panen saya bagus”, ujar Emil.

Terinspirasi menjadi petani hortikultura


