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emajuan teknologi informasi dan informatika saat ini dan akan datang tidak dapat 

dihidari dan harus dihadapi. Manfaat yang didapat dari kemajuan tersebut adalah 

sumber daya informasi digital yang sangat melimpah dan berdampak pada setiap orang 

bebas mengakses informasi dan memberi informasi di dunia digitas tanpa batasan.  Berdasarkan 

hasil survey nasional yang dilakukan oleh Alvara Research Center yang dilaksanakan pada tanggal 

17 Januari – 7 Februari 2018, kepada 962 melenial Indonesia menghasilkan bahwa pengguna 

internet sejumlah 83,4 % adalah mileneal Indonesia pengakses internet aktiv. Anggka pengguna 

internet tersebut menunjukkan dunia digital di Indonesia sebagai tantangan sekaligus peluang yang 

dapat dimaksimalkan.  

Dari hasil survey tersebut, dapat dikatakan generasi 

milenieal berada di era digital, dimana internet menjadi 

bagian dari keseharian dalam hidupnya. Termasuk kaum 

pembelajar, khususnya generasi muda, siswa, mahasiswa, 

komunitas pemuda dan masyarakat sudah sangat 

bergantung pada mesin pencari seperti: Google, Yahoo, 

Youtube, dst. Hal ini mengakibatkan berkurangnya fungsi 

dan manfaat perpustakaan sebagai penyedia buku. Buku  

cetak sebagai jendela dunia yang tersedia di perpusakaan 

perlahan ditinggalkan dan bergeser menjadi bentuk  

digital. Hampir semua orang menyalahkan teknologi sebagai penyebab bahwa anak tidak mau 

membaca, apalagi menulis. Apakah memang seperti itu kondisinya? Dengan alasan budaya literasi 

(baca: buku) makin luntur di era gawai atau gadget.  

anyak pihak sebenarnya belum mengetahui manfaat dari dunia digital. Bila diperhatikan 

literasi digital dapat menciptakan tatanan masyrakat dengan pola pikir dan pandangan 

yang lebih kritis-kreatif. Misalnya: keuntungan yang didapat masyarakat tidak akan 

mudah termakan oleh isu yang provokatif, menjadi korban informasi hoax, ujaran kebencian dan 

korban penipuan yang berbasis digital.  
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ntuk itu, kedepan bila generasi melineal kurang menguasai literasi digital dapat 

berisiko, tersisih ataupun tertinggal dalam persaingan memperoleh pengetahuan, 

pekerjaan, partisipasi demorasi dan interaksi social yang berbasis literasi digital. 

Dari keadaan tersebut, selaras dengan misi Bupati Lampung Barat Parosil yang di kemas dalam 

bentuk tiga rencana pembangunan yaitu: Literasi, 

Konservasi dan Mitigas Bencana. Khusus Literasi telah disusun dalam bentuk rencana aksi 

Kabupaten Literasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2022. Dengan beranjak dari Indek 

Pertumbuhan Manusia (IPM) Lampung Barat tahun 2017 mencapai 66,06 atau menduduki urutan 

ke9 di Provinsi Lampung. Bila dilihat dari komponen-komponen pendukung IPM-nya maka 

komponen pengetahuan terutama pada indikator rata-rata sekolah masih cukup rendah yaitu 

mencapai 7,33 atau menduduki peringkat 11 dari 15 kabupaten/kota se-ProvinsiLampung. 

Pentingnya gerakan literasi secara hukum 

perundangan telah dimasukkan dalam Recana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 dalam misi 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

sehat, cerdas dan bedaya saing.  

 

 

Pengertian Literasi Digital 

 

Cakupan Literasi yang awalnya sederhana telah mengalami evolusi perkembangan yang kian pesat. 

Semua itu dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Jika 

semula kegiatan membaca, menulis, berhitung dapat dikatakan sebagai kegiatan “menatap kertas”, 

maka kegiatan itu kini bergeser menjadi kegiatan menatap layar kaca, layar komputer, atau layar 

telepon genggam. 

enurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy (1997), literasi 

digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi 

dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui 

piranti computer.  Cassie Hague menambahkan literasi digital merupakan kemampuan untuk 

membuat dan berbagi dalam mode dan bentuk yang berbeda; untuk membuat, berkolaborasi, dan 

berkomunikasi lebih efektif, serta untuk memahami bagaimana dan kapan menggunakan teknologi 

digital yang baik untuk mendukung proses tersebut.1 

                                                             
1 Hague, Cassie dan Sarah Payton. 2010. “Digital Literacy Across the Curriculum: a Futurelab Handbook. 
United Kingdom” dalam https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL06/ FUTL06.pdf, hlm. 2, diakses pada 27 
Januari 2017. 
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arakteristik literasi digital tidak hanya mengacu pada keterampilan operasi dan 

menggunakan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi teknologi 

(perangkat keras dan platform perangkat lunak), tetapi juga untuk proses “membaca” 

dan “memahami” sajian isi perangkat teknologi serta proses “menciptakan” dan “menulis” menjadi 

sebuah pengetahuan baru. 

 Internet/gawai/android/computer, tidak sepenuhnya dapat disalahkan sebagai penyebab 

rendahnya budaya literasi. Adaa beberapa penyebab lainnya, antara lain belum terbiasa, belum 

memiliki pengetahuan, motivasi, dan sarana yang minim. Akan tetapi, hal tersebut semestinya 

tidak menjadi persoalan jika diimbangi dengan usaha untuk membangun budaya literasi.  

 

Membangun Budaya Literasi Digital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikutif dari berbagai macam sumber, untuk membangun budaya literasi di era digital, perlu 

dimulai dari : 

1. Menumbuhkan Kesadaran Membaca 

Mendorong dan menumbuhkan kesadaran membaca sangatlah penting dan bermanfaat. Dengan 

membaca dapat memperoleh berbagai macam informasi dan pengetahuan yang lebih banyak 

dan menyeluruh. Menumbuhkan kesadaran membaca dapat dimulai dari keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat. Hal ini tentu saja perlu diimbangi dengan kerelaan semua pihak untuk 

menyediakan buku. Di sinilah peran orang tua, sekolah dan pemerintah daerah sangat 

diperlukan untuk membangun budaya literasi masyarakat. 

2. Budayakan Membaca di Sekolah 

Sekolah merupakan sarana pendidikan formal. Oleh karena itu, sekolah dapat dijadikan tempat 

untuk membudayakan membaca. Peran guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis literasi 

sangat diutamakan. Dengan pola guru menyajikan materi pelajaran secukupnya, siswa 

mengembangkan. Tugas guru adalah membimbing pekerjaan siswa agar tepat.  
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3.  Optimalkan Fungsi Perpustakaan  

Peran perpustakaan juga sangat penting untuk meningkatkan gerakan literasi. Perpustakaan 

merupakan gudang buku, sedangkan buku adalah sumber bacaan dan tulisan. Hal yang perlu 

diperbaiki saat ini adalah memaksimalkan peran perpustakaan untuk membangun budaya 

literasi. Misalnya, menambah koleksi buku, menjadikan perpustakaan menjadi tempat yang 

menarik dan nyaman untuk dikunjungi. Perpustakaan yang harus dioptimalkan tidak hanya yang 

ada di sekolah, tetapi di lingkungan pekon.  

Pergeseran peran pustakawan pada penerapan konsep perpustakaan digital ini menuntut 

Pustakawan supaya memiliki kemampuan manajerial untuk membentuk sumber data digital, 

preserfasi dan mengkoordinasikan ketersediaan data yang dibutuhkan bagi pemustaka. Oleh 

karena itu, ke depan di era digital eksistensi pustakawan akan dinilai dari kemampuannya untuk 

menghubungkan pemustaka dengan sumber informasi digital yang dibutuhkan. 

4. Biasakan memberi reward Buku 

Salah satu hal yang dapat dibiasakan agar tercipta budaya literasi adalah membiasakan 

memberikan reward buku sebagai hadiah. Misalnya: berprestasi, hadiah ulang tahun, atau hari 

pertama sekolah.  

5. Adanya Komunitas Baca 

Komunitas baca merupakan perkumpulan orang-orang yang gemar membaca. Komunitas baca 

harus digalakkan baik disekolah maupun dimasyarakat. Komunitas tersebut dapat bermanfaat 

sebagai alat silaturahmi dan menambah referensi-referensi terbaru seputar buku-buku yang di 

sukai. 

6. Biasakan Menulis Jurnal Harian 

Literasi itu tidak hanya membaca, tetapi dilanjutkan dengan menulis. Pembiasan menulis dapat 

dimulai dengan buku harian. Di era sekarang dapat dimulai dengan menulis blog atau media 

sosial. Menulis didahului oleh kegiatan membaca karena keduanya merupakan keterampilan 

berbahasa yang berkesinambungan.  

7. Kompetisi Literasi 

Langkah berikutnya untuk membangun budaya literasi adalah lomba literasi salahsatunya lomba 

menulis dengan berbagai macam judul misalnya: budaya, ekonomi, social, pertanian, politik, 

dst. Dengan lomba menulis paling tidak dapat melahirkan ide-ide yang cemerlang untuk 

pembangunan lingkungan, daerah dan nasional. 

 

Konsep Literasi Digital 

Disamping budaya dasar literasi, selanjutnya perlu diketahui konsep mengembangankan literasi di 

gital dilakukan dengan tingkatan:  

a. Kompetensi digital meliputi keterampilan, konsep, pendekatan dan perilaku. 
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b. Penggunaan digital yang merujuk pada pengaplikasian kompetensi digital yang berhubungan 

dengan konteks tertentu, dan  

c. Transformasi digital yang membutuhkan kreativitas dan inovasi di laman digital. 

 

ari ketiga tingkatan tersebut, kecakapan literasi digital tentu saja bukan hanya berkaitan 

dengan keterampilan teknis mengakses internet, namun juga kemampuan dalam 

memfilter beragam informasi dan hiburan yang disediakan oleh internet, termasuk 

beragam aplikasi di ponsel yang digemari. Termasuk kemampuan menggunakan aplikasi digital 

sebagai upaya menyebarkan ilmu pengetahuan yang ada di daerah, seperti: budaya, bahasa dan 

pariwisata.  

Dengan demikian, literasi memiliki makna bukan hanya sebatas proses berinteraksi dengan 

internet, tapi juga bagaimana interaksi tersebut memiliki kontribusi pada beragam aspek tumbuh 

kembang generasi milenial dan Kabupaten Lampung Barat. Dalam pengertian ini, literasi juga 

memiliki manfaat dan makna terhadap orangtua, sekolah dan pemerintah daerah.   

 

Penutup 

erkembangan litersi digital kian pesat dan tidak dapat dihindarkan namun harus dihadapi, 

dikelola dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat.  

Indicator keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu pencapaian dalam 

bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya di Kabupaten Lampung Barat. Karena itu 

membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif semua stakeholder dan masyarakat 

secara bersama-sama.  
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