
Perpustakaan Digital dalam Percepatan 
Transformasi Pengetahuan

ke Masyarakat Pinggiran

BERDAYA
DI DUNIA 

MAYA



210 JUTA JIWA
Pengguna Internet di Indonesia

(77,02% dari jumlah penduduk)



“Smart”Phone
Ketika Informasi dalam genggaman

Masyarakat desa yang sebelumnya hanyana 
mendengarkan radio dan nonton televisi, kini 
mereka merdeka mendapatkan berbagai informasi 
di internet.

Informasi tak terbatas

Dunia digital yang telah memberi banyak informasi, 
memancing mereka untuk ikut serta memberi 

informasi.

Dari penikmat menjadi Pembuat

Makin mudah 
mendapat bahan 

literasi.

Pemanfaat

Makin mudah 
membuat bahan 

literasi

Pembuat



Tahun 2018,
sudah ada 
164.610 
Perpustakaan di 
Indonesia.  

“
Apa kabar di dunia maya?

   Upaya

   Berbagi Peran



Ruang Publik – Ruang Literasi – Ruang Kreatif



Tumpi dan Dunia Digital

2017 2019201820132012

Penggalangan bahan literasi dari 
memanfaatkan media sosial dan 
membuat website tumpi.org 

2012 Tumpi Berdiri

Membuat beberapa blog berisi 
artikel yang kemudian menjadi 
tumpi.id. Kegiatan terkait  dunia 
digital sering dilakukan.  Tahun 
2015 membuat tower internet, free 
Wifi.   

2013 – Merintis website

Membuat Yayasan Tumpi 
Indonesia.  Dapat hibah komputer 
dari program perpuseru.  

2017 – Membuat Legalitas

Pembuatan gedung baru Tumpi 
melalui penggalangan dana di 
Kitabisa.com    

2018 – Membuat gedung baru

Hibah peralatan Audio Visual dari 
Kemenparekraf untuk pelatihan 
Youtube. 

2019 - 2022 



Monetasi Artikel

Artikel-artikel di Tumpi.id 
menjadi salah satu sumber 

pendapatan bagi 
keberlangsungan 

perpustakaan

Monetasi Youtube

Salah satu pengembangan 
ekonomi kreatif melalui 
produksi Video Musik di 

channel Tumpi Music

Pelatihan Media Sosial

Mendorong warga untuk 
secara bijak memanfaatkan 

media sosial, tidak 
terprofokasi berita HOAX dan 
memanfaatkan medsos untuk 

usaha produktif

Menjadi Rater Media Sosial

Melibatkan beberapa warga 
bekerja sebagai rater yang 
bertugas mengklasifikasi 
informasi di media sosial.

Pelatihan Audio Visual

Mendorong masyarakat 
sekitar tak hanya sebagai 

penikmat, tetapi juga sebagai 
pembuat. Beberapa Channel 

sudah monetasi

Berdaya dari Dunia Maya
Sejak awal berdiri, bagi  Tumpi jagat maya adalah Perpustakaan Digital tanpa batas. Kabar berita, ilmu 
pengetahuan, keterampilan, bahkan pendapatan bisa diakses di sana. Upaya berdaya dan program 
pemberdayaan sering kami lakukan melalui internet.



THANK YOU
Yayasan Tumpi Indonesia


