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I. LATAR BELAKANG

Wikimedia Indonesia merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Indonesia dan mitra lokal dari
Wikimedia Foundation.Sebagai organisasi yang memiliki visi untuk membebaskan pengetahuan dalam berbagai
bahasa yang dituturkan di Indonesia, kami bermaksud untuk mewujudkan visi tersebut dengan program
pengembangan ensiklopedia daring serta proyek sevisi lainnya untuk berbagai bahasa di di Indonesia.
Perencanaan strategis lima tahun kami sejak 2017 hingga 2022 menekankan pada pengembangan dan dukungan
komunitas untuk mencapai tujuan tersebut. Kami percaya dengan adanya program penguatan komunitas, kami
dapat membangun program yang lebih berkelanjutan untuk kegiatan pemeliharaan budaya pengetahuan gratis.

Untuk rencana kerja pada tahun 2021, kami akan membangun komunitas baru di empat kota lain dan
memperkuat kelompok komunitas yang sudah ada. Kami mengundang dan mendekati berbagai organisasi yang
memiliki visi dan misi yang selaras untuk terlibat dalam gerakan Wikimedia dan meningkatkan kesadaran tentang

pentingnya pengetahuan gratis,yang kelak konten lokal Indonesia akan kaya dan gerakan kami dapat lebih inklusif.
Upaya-upaya ini sejalan dengan kesetaraan pengetahuan dan untuk menjadikan pengetahuan yang kami berikan

sebagai layanan utama untuk membuka berbagai peluang bagi komunitas kami yang baru muncul. Kami ingin

memastikan bahwa infrastruktur dan tantangan tidak akan membatasi upaya kami untuk memberikan
pengetahuan kepada komunitas.

2. PROGRAM

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menjalankan empat program utama: (I) Pendidikan, (2) GLAM, (3)
Pengembangan dan Dukungan Komunitas,dan (4) Peningkatan Konten.

2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program yang kami dukung.Pada tahun 2021,program Pendidikan tidak hanya
berfokus untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai Wikipedia dan proyek saudarinya serta cara

memanfaatkannya, tetapi juga berfokus untuk mengenalkan program-program Wikimedia Indonesia. Kami
mengoordinasikan kegiatan pengenalan secara daring, di mana program-program lain di Wikimedia Indonesia
bisa bergabung untuk mempromosikan kegiatan mereka.Oleh karena itu,program Pendidikan menjadi jembatan
bagi individu atau mitra kami yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang proyek-proyek Wikimedia atau terlibat
di program Wikimedia Indonesia.

Program Pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) subprogram:(I) WikiLatih,dan (2) Wiki Masuk Sekolah.
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2.1.1. WikiLatih

WikiLatih merupakan subprogram dari program Pendidikan.Subprogram ini berfokus dalam bidang pengenalan
dan pelatihan penyuntingan berbagai situs bahasa Wikipedia. PadaWikiLatih tahun 2021,kami mencoba bentuk
kegiatan yang baru,yaitu dilakukan secara daring.

Selain kegiatan daring yang mulai diuji coba untuk dilaksanakan pada tahun 2021 ini,kami mencoba melanjutkan
pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilaksanakan secara luring.
Subprogram WikiLatih membawahkan 5 (lima) kegiatan: (I) WikiLatih Reguler, (2) WikiLatih Daring, (3)
WikiKopdar, (4) Temu Daring, dan (5) WikiPelatih.

• WikiLatih Reguler: Pelatihan penyuntingan di Wikipedia yang melibatkan tatap muka secara langsung
antara peserta dan pelatih dan dilaksanakan secara luring.

• WikiLatih Daring:Pelatihan penyuntingan diWikipedia yang melibatkan komunitasWikimedia Indonesia
dan mitra kerja sama,dan kursus penyuntingan diWikipedia yang diselenggarakan dengan menggunakan
Google Classroom.

• WikiKopdar: Kegiatan berkumpul bersama bagi para sukarelawan/kontributor Wikipedia untuk
menyunting bersama di proyek-proyek Wiki.Kegiatan ini dilaksanakan secara luring.

• Temu Daring: Versi daring dari WikiKopdar, yaitu kegiatan berkumpul bersama bagi para
sukarelawan/kontributor Wikipedia untuk menyunting bersama dalam proyek-proyek Wikimedia.

• WikiPelatih:Kegiatan pelatihan untuk pelatih yang ditujukan bagi sukarelawan aktif Wikimedia Indonesia,
dan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

2.1.2. Wiki Masuk Sekolah

Wiki Masuk Sekolah (WMS) merupakan subprogram dari Pendidikan. Subprogram ini mengintegrasikan
pelatihan penyuntingan diWikipedia dengan kurikulum dari instansi-instansi pendidikan yang dituju.Pada tahun
2021,Wiki Masuk Sekolah melibatkan komunitas Wikimedia di daerah,seperti komunitas Wikimedia di Bandung
yang menyunting di Wikipedia Sunda, komunitas Wikimedia di Padang yang menyunting di Wikipedia
Minangkabau,dan komunitas Wikimedia diYogyakarta yang menyunting di Wikipedia bahasa Jawa.

2.2. GLAM

GLAM merupakan program yang bekerja sama dengan lembaga galeri,perpustakaan, lembaga arsip,dan museum

untuk memberikan edukasi dan asistensi untuk membuka koleksi melalui kerja sama dan sosialisasi digitalisasi
yang telah dilakukan guna menjadi bahan pembebasan pengetahuan.

Kegiatan-kegiatan GLAM terpusat pada (I) pendekatan instansi dan digitalisasi, (2) pelatihan Wikisource,
Wikimedia Commons, dan #1libl ref, (3) kompetisi Wikisource dan kampanye IlibIref, (4) konsorsium GLAM
Indonesia, dan (5) publikasi dan sosialisasi.
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2.3. Komunitas

Program Pengembangan Komunitas ini merupakan salah satu program utama bagi komunitas di Indonesia untuk
mendukung pertumbuhannya. Selama 2021, kami mengadakan beberapa program yang sebagian besar masih
daring.Program komunitas dibagi menjadi 2 (dua) subprogram:(I) pengembangan komunitas, dan (2) dukungan
komunitas.

Pengembangan komunitas

Dalam pengembangan komunitas, terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan:

• Peningkatan kapasitas: kursus atau pelatihan di luar kegiatan penyuntingan proyek Wikimedia yang
dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas komunitas lokal.Misalnya,literasi,komunikasi,kepemimpinan,dan
kursus bahasa Inggris.

• Konferensi:konferensi nasional untuk para sukarelawan.Kami berencana mengadakan konferensi ini secara

daring, setelah ditunda sejak tahun 2020 lalu.

2.3.1.

Dukungan komunitas

Dukungan komunitas disediakan untuk mendukung kegiatan komunitas dalam memperkaya konten dalam
proyek-proyek Wikimedia.Untuk merealisasikan hal tersebut,kami menyediakan 5 (lima) bentuk dukungan yang
dapat diperoleh oleh komunitas:

• Dukungan pulsa:dukungan untuk pengguna yang sangat aktif dan pengguna baru.

• Dukungan buku:dukungan untuk pengguna yang sangat aktif dengan menyediakan referensi buku.Bertujuan
untuk meningkatkan kualitas artikel Wikipedia.

• Beasiswa daring: dukungan untuk kelompok atau individu dengan menyediakan pulsa dan konsumsi untuk
kegiatan penyuntingan tematik.. Kegiatan ini sebelumnya dilakukan secara luring, sejak pandemi kami
mengubah pertemuan luring melalui format beasiswa daring.

• Dukungan komunitas: dukungan untuk komunitas lokal dengan menyediakan pulsa bagi peserta rapat
komunitas.

• Paket kesehatan: kami memberikan paket kesehatan (masker, pensanitasi tangan, vitamin) kepada anggota
komunitas aktif yang membutuhkan selama pandemi.

2.3.2.

2.4. Peningkatan Konten

Program Peningkatan Konten membawahkan 2 (dua) subprogram:(I) Wikidata danTeknologi,dan (2) Kompetisi.
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2.4.1. Wikidata danTeknologi

Subprogram Wikidata melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik Indonesia
mengenai data bertaut terbuka, proyek Wikidata, dan pemanfaatannya. Pada tahun ini, kami memperluas focus
tujuan kami, tidak lagi hanya berkisar pada penyebaran pengetahuan tentang Wikidata, melainkan juga ke
penambahan relawan pelatih di setiap komunitas Wikimedia yang tersebar di daerah-daerah.Kami juga berharap,
dengan bertambahnya relawan pelatih,maka asistensi yang bisa diberikan kepada instansi lokal yang berkeinginan
membuka datanya, maupun jurusan yang berhubungan dengan teknologi informasi yang berniat mengadakan
penelitian atau membuat tugas akhir yang terkait dengan Wikidata dapat dilakukan.

Kompetisi

Kami membuat subprogram Kompetisi untuk mempersempit jurang pengetahuan dan informasi mengenai
Indonesia dalam proyek-proyek Wikimedia dengan mengadakan beberapa kompetisi fotografi dan menulis
dengan beragam topik dan format.Kompetisi telah menjadi cara ampuh untuk mendapatkan konten berkualitas
di Wikipedia sehingga masyarakat akan lebih percaya menggunakan Wikipedia sebagai sumber informasi. Di
semester pertama 2021,kami berencana untuk memodifikasi format kompetisi agar kompetisi tetap menantang

dan tidak membosankan. Dalam jangka panjang, kami berharap semua artikel penting memiliki konten yang
berkualitas, netral, dan komprehensif. Selain kompetisi menulis, kompetisi foto WikiKaleidoskop akan
berlangsung sepanjang paruh kedua tahun 2021.Wiki Cinta Alam juga telah menjadi agenda tahunan kami yang
akan dilanjutkan pada tahun depan.

2.4.2.

Demikian rencana kerja dan program kerja tahunan Wikimedia Indonesia pada tahun 2021.Kami berharap dapat
menjadi peneroka dalam membebaskan pengetahuan bagi masyarakat di Indonesia.

Hormat kami,

Oiuiidjtanyjni «lektronik

19-08-2021
11:32:43 WIB

Biyanto
Ketua Umum Wikimedia Indonesia
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