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PT LITERASI SURYA NUSANTARA

Latar Belakang

LATAR
BELAKANG
Salah satu ciri bangsa-bangsa maju di dunia adalah memiliki budaya
literasi yang tinggi, karena dari budaya tersebut, tumbuh masyarakat
berpengetahuan (knowledge society) yang menjadi pondasi
pertumbuhan bangsa berdaya saing tinggi berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Sayangnya, Indonesia termasuk negara dengan budaya literasi yang
rendah:
Data UNESCO: minat baca masyarakat Indonesia, hanya
0,001% , artinya, hanya 1 dari 1000 orang Indonesia, yang rajin
membaca.
Riset "Most Literated Nation In the World" oleh Central
Connecticut State Univesity, Maret 2016: peringkat minat
baca Indonesia ke-60 dari 61 negara yang disurvei.
Peringkat

01.

Negara

1

Finlandia

2

Norwegia

3

Islandia

4

Denmark

5

Swedia

6

Swiss

7

Amerika Serikat

8

Jerman

16

Australia

17

Inggris

22

Korea Selatan

32

Jepang

36

Singapura

39

China

53

Malaysia

60

Indonesia

61

Boswana

MASALAH
Harga buku relatif mahal bagi
masyarakat.
Penerbit perlu mempertimbangkan
skala ekonomi sebelum
menerbitkan buku cetak.
Buku-buku berkualitas belum
tersebar merata, terutama di
kota-kota kecil.
Jumlah perpustakaan di
masyarakat masih sedikiti, dengan
jumlah koleksi buku yang terbatas.

PELUANG
Jumlah masyarakat yang
memiliki smartphone dan
mengakses internet semakin
banyak.
Generasi yang semakin
muda makin terbiasa
mengakses konten via media
digital.
Kemudahan opsi
pembayaran digital.

02.

03.
LITESUN

adalah platform perpustakaan dan toko buku
digital yang dapat diakses dengan perangkat
mobile.
Pengguna dapat mengakses beragam genre
buku dengan cara meminjam secara gratis,
menyewa dengan biaya sangat murah, atau
membeli.
LITESUN juga dapat digunakan sebagai
platform untuk pengembangan layanan
perpustakaan
digital
untuk
berbagai
perpustakaan yang ada, perpustakaan daerah,
perpustakaan
lembaga,
perpustakaan
kampus, perpustakaan sekolah, dll.

Visi

Meningkatkan
Indonesia

Misi

budaya

literasi

Mempermudah
akses
masyarakat Indonesia

masyarakat

buku

bagi

Menyediakan akses buku yang terjangkau
bagi masyarakat Indonesia.
Mempreservasi/mengabadikan literatur
historis dan karya-karya intelektual di
Indonesia.

Contoh: Unisma

Keunggulan

KEUNGGULAN
01.
02.

MUDAH & RINGAN
Mudah diakses dari mana saja
menggunakan mobile phone dengan
bandwith ringan

RAGAM BUKU
Koleksi buku dengan tema beragam dari
berbagai penerbit

VARIASI SKEMA

03.
04.

Variasi skema untuk pengguna: Pinjam
gratis untuk koleksi tertentu, Sewa dengan
harga sangat terjangkau, Beli dengan
harga lebih murah

DASHBOARD PENERBIT
Fitur informasi transaksi yang terjadi
secara realtime

04.

CMS PENERBIT
Upload Buku

ADMIN LITESUN

Platform & Model Bisnis

PLATFORM
Copy Buku

DATABASE BUKU
Display Buku
CMS KLIEN/PERPUSTAKAAN

MOBILE APPS USER/MEMBER

Pinjam, Sewa, Beli

Top Up Token

MODEL BISNIS
JUAL PLATFORM

SEWA PLATFORM

Jual lepas platform untuk
diimplementasi di server klien.
Terutama untuk segmen
pemerintah.

Penyediaan layanan kustom untuk
klien dengan klien membayar
biaya langganan sewa platform
sejumlah pengguna.

PENGADAAN BUKU
DIGITAL

BAGI HASIL PENYEWAAN &
PENJUALAN

LITESUN menjadi perantara
penyediaan buku digital dari
penerbit ke klien. Pengadaan
buku digital dapat juga dibiayai
menggunakan dana BOS,
sponsor atau crowdfunding.
Terutama untuk segmen
pemerintah dan sekolah/
perguruan tinggi.

LITESUN memperoleh pendapatan
dari tiap transaksi sewa dan
penjualan buku digital. Biaya sewa
dan penjualan dapat juga dibiayai
sponsor atau crowdfunding.
Terutama untuk segmen sekolah/
perguruan tinggi, komunitas, dan
perusahaan.

* Model bisnis dapat berupa gabungan dari beberapa model bisnis.

05.

Untuk Semua

UNTUK SEMUA
LITESUN untuk Perpustakaan Sekolah/Kampus
Platform LITESUN dapat digunakan oleh Perpustakaan Sekolah/Kampus
untuk menyediakan layanan Perpustakaan Digital yang dapat diakses
siswa/mahasiswa menggunakan perangkat mobile.
Siswa/mahasiswa dapat mengakses beragam genre buku milik
Perpustakaan Sekolah/Kampus dengan cara meminjam secara gratis
atau menyewa dengan biaya sangat murah, termasuk diktat atau materi
pembelajaran yang dimiliki sekolah/kampus.

LITESUN untuk Perpustakaan Daerah
Platform LITESUN dapat digunakan oleh Perpustakaan Daerah untuk
menyediakan layanan Perpustakaan Daerah Digital, di tingkat propinsi
atau kota/kabupaten, yang dapat diakses masyarakat menggunakan
perangkat mobile.
Pengguna dapat mengakses beragam genre buku milik Perpustakaan
Daerah dengan cara meminjam secara gratis atau menyewa dengan
biaya sangat murah.

LITESUN untuk Perpustakaan Lembaga/perusahaan
Platform LITESUN dapat digunakan oleh Perpustakaan
Lembaga/Perusahaan untuk menyediakan layanan Perpustakaan Digital
yang dapat diakses pengguna menggunakan perangkat mobile.
Pengguna dapat mengakses beragam genre buku milik Perpustakaan
Lembaga/Perusahaan dengan cara meminjam secara gratis atau
menyewa dengan biaya sangat murah, termasuk dokumen-dokumen
milik lembaga/perusahaan yang didistribusikan secara digital.

06.
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