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Editorial
Selamat datang bulan Ramadhan 1436 H
Juni 2015, dimana seluruh umat muslim
suka cita penuh
harapan, doa dan pUjian sebagai wujud
Untuk mewujudnya
organisasi digeser
kekhidmatan dalam beribadah maka
juga dilaksanakan oleh
sebelum atau sesudah bulan
perp11stakaall khususnya dalam
gan organisasi perpustakaan
untuk jangka waktu satu tahun
dalam kegiatan Rapat Kerja
Perpustakaan 2015 (Rakerja
lebih awal yaitu pada bulan April
bulan Juni-Juli. Rakerja 2015
2015 yang biasanya dia
perpustakaan mengusung
ting Spirit SDM Perpustakaan menjadi
SDM Profesional bidang Perpustakaan ". Tema ini sungguh relevan dalam upaya
memerankan pustakawan sebagai sumber daya man usia yang memiliki
kompetensi serta dedikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna
perpustakaan (pemusl~ka). Disadari atau tidak perkembangan teknologi
informasi telah mewarnai dalam menjalankan perpustakaan modern, sehingga
secara tidak lang~ung juga mengurangi interaksi dengan pemustaka
dampaknya dapat mengurangi daya sentuh pustakawan khususnya dalam
member layanan prima. Reinventing Spirit SDM Perpustakaan merupakan salah
satu upaya aga;r spirit pustakawan tetap konsisten walaupun sarana pendukung
(teknologi infonnasi) telah berkembang dengan pesat.
DalaiJl rangka meningkatkan kapasitas pustakawan, pada terbitan
Bulletin Perp:Ustakaan edisi 12, Mei 2015, antara lain: Reinventing Spirit SDM
Perpustakun menjadi
Profesional bidang Perpustakaan ; Pemberdayaan
Pustakawari .Berbasis Teknologi Informasi untuk perpustakaan Masa Depan;
Identifdtasi dan Evaluasi Pertanyaan Referensi di Perpustakaan Universitas
Suraba~a dan ditutup dengan laporan kegiatan manajemen berupa
pela~aan Raker 2015. (ADJI)
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"Reinventing Spirit

Pustakawan Perpustakaan
Hampir semua Perpustaka
mengimplementasikan teknologi informasi dert~n
satu dengan yang lainnya. Indikatomya
menggunakan media website sehingga isi inforrnasi
diakses secara online. Perkembangan ini merupaQ~
pengelolaan perpustakan dimana sebelumnya banyalf
bergeser tanpa menggunakan kertas (paperless) dalam
memungkinkan antar perpustakaan saling memanfaatkan.
benak kita pada masa lalu untuk menjalin kerjasama
dengan menerbitkan
Katalog Dalam Terbitan
perpustakaan agar dapat saling mengetahui informasi
agar pustakawan dapat memberi rujukan kepada
perkembangan teknologi informasi pertukaran · .
perpustakaan cukup mengupload data ke website
secara sistem
lain.·
buku yang sudah diproses langsung dapat diakses oleh
Perpustakaan Perguruan Tinggi secara
· salah satu unit
pendukung dalam mewujudkan impian besar
menyediakan
informasi untuk kebutuhan belajar mengajar
Perkembangan
teknologi informasi telah membantu secara m<tksinl;al<
berkontribusi
secara maksimal kepada lembaganya dengan mt::mltRUlt
variasi tampilan
data dan juga layanan guna lebih mendekatkan
.J:elmtu,han pemustaka.
Keberhasilan dalam menampilkan variasi produk ·
mampu diakses
' secara lebih luas maka akan memberikan oe:nctmsw
positip bagi lembaga.
Disisi lain semakin kuatnya implementasi
secara tidak langsung
menggeser peran SDM perpustakaan dalam memben•
informasi maupun
dalam prosesing secara teknis. Danjika hal
sepenuhnya oleh SDM
perpustakaan maka akan berdampak ke1na(la 1Fne1
ketajaman kemampuan
SDM khususnya dalam hal komunikasi
Karena teknologi
mengatur pada hal-hal yang sudah
hal-hal tidak terstruktur
peran SDM masih tetap diperlukan.
Pembahasan dalam tulisan ·
upaya agar perkembangan
pesat perpustakaan karena dampak.
moJl02t informasi tetap menjadi
salah satu faktor saja, bukan
tetapi merupakan pelengkap
sehingga keberadaan SDM
peranan dan mengendalikan
khususnya kegiatan yang
interaksi secara ·riil seperti layartan
sirkulasi, layanan koleksi,
informasi.
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Keterlibatan Ian&~ ·.
. . wan secar<},~;ik juga terkait erar''tt~~~n,
profile pemustaka dll;J~*hletiiaqfaatkan perpust'!'k~.,apakah wkupterlatill~~u ·
tidak dalam me~faatk!in s~ber infox;mast'itfperpustakaan. Topik reinventing
merupakan jll;l~ k~luar yang tepat untuk mensinerjikan kemajuan teknologi dan
memaksimalk:an pe'ran pustakawan agar menjadi profesional di bidangnya.
Mertgapa Reiventing perlu?
· Dalam konteks ini reinventing dipahami sebagai menemukan kembali,
artinya menemukan kembali hakekat suatu organisasi ada (diadakan), mengapa
diadakan dan untuk apa?. Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi secara umum
adalah sebagai pendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian dengan
menyediakan informasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Kata kunci
untuk dapat memberikan dukungan secara maksimal adalah tersedianya sumber
informasi (koleksi) dan layanan terhadap sumber informasi tersebut. Tidak akan
memberikan manfaat secara maksimal ketika layanan tidak tepat sesuai kebutuhan
yang dilayani dan juga sebaliknya.
Setiap organisasi dibentuk pasti mempunyai tujuan, dari tujuan ini
kemudian dioperasionalkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas oleh anggota organisasi
tersebut. Perkembangan lingkungan, teknologi informasi mendorong perubahanperubahan dalam menjalankan aktivitas teknis maupun layanan. Dalam aktivitas
teknis munculnya kecenderungan pola berpikir sistem dan otomatis sehingga untuk
pencapai pekerjaan yang bersifat cepat dan mendesak sulit dilaksanakan apalagi
kalau sistem tidak memfasilitasi pola kerja secara massal dan serentak. Sedangkan
dalam hal layanan juga memunculkan kecenderungan bahwa teknologi sudah
mampu menjawaban segala-galanya kebutuhan pemustaka, akibatnya hal-hal yang
bersifat tangible yang terkait dengan layanan terabaikan seperti kemudahan
menemukan informasi yang ada (dirak atau ditempat lain), tampilan display yang
· tidak nyaman, hal timbul karena kontak bersifat personal menjadi berkurang, fungsi
' pendampingan langsung ~dab, karena dalam benak pustakawan semua sudah
tersedia secara online.
Penulis sepakat bahwa teknologi informasi di perpustakaan mempunyai
pros~k yang menjajikan dalam memberikan dukungan teknis maupun layanan
perpustakaan untuk saat ini dan yang akan datang. Namun demikian perlu dianalisis
.secara obyektif k:emanfaatan untuk pemustak:a, dengan melihat indikator
kemanfaatan, antara lain seberapa besar prosentase pemustaka memanfaatkan
sumber infonnasi secara online, berapa besar pemanfaatan informasi langsung ke
sumber infort!lasi .(datang langsung ke perpustakaan). Jika kondisi yang datang
masih.lebih nesar dibanding yang oruine maka perlu dilakukan upaya agar titik k:ritis
dalam ·tay<m.an lartgsung k:epada pemustaka dengan tujuan agar pemust!ika
merasakalil;jmas.
·
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, . l(ei~tingmero~an salab satu cara baga ·
.·menilai p~ala®ya" aalam in.~menuh~kewajibanny .
.Perubahan.~tjalpembaban lingkungan dan juga tekno
·adalah sebagai.usaha
ag<l:rmampuberperan secara nyala sesuaijati dirinya. Kemampuan berperan secara
m~imal Iij.enunjukkan profesional dari seorang pusta!9twan atau mereka yang
mencurahkan kesebariannya, waktunya untuk perpuslakaan. Profesional bidang
perpustakaan adalah memiliki jati diri untuk mampu memberikan layanan informasi
secara maksimal untuk kepentingan pemustaka dan mampu menganalisis secara
cepat dan tepat terbadap terhadap permasalahan dan mengambil keputusan terbaik.
Bagaimana mela.kukan reinventing?.
Reinventing sebenarnya men.lpakan kesadaran Qari invididu yang terikat
dalam suatu organisasi agar dapat berkontribusi secara maksimal kepada pibakpihak terkait. Dalam lingkup perpustakaan reinventing dapat dilakukan dengan
langkab sebagai berikut:
1. MenemukanJatiDiri
Meropakan proses awal dengan mengiventarisasi l~.peran masing-masing unit
kerja dalam rangka memuwujudkan visi misi dari peipustakaan. Pada tahap ini
dapat dilakukan secara kelompok dengan memfokuskan pada aktivitas yang
sebarusnya dilakukan dan untuk keperluan apa. Pemahaman yang benar secara
kolektif akan mengurangi kepentingan-kepentingan individu yang
kemungkinan kurang tepat sebagaimana tugas yang se)J.arusnya dilaksanakan.
2. Membandingkan capaian
Perkembangan kondisi perpustakaan saat ini merupakan cerminan dari gerak
dan langkah perpustakaan dalammenjalankan tugasnya. Berbagai keputusan
manajemen dalam mengelola perpustakaan meropakan respon terhadap
dinamika tuntutan kebutuhan lingkungan dari waktu ke waktu. Perubahanperubabandapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan tetapi
ada juga yang kurang maksimal karena tidak kena sasaran yang sebenamya.
Dengan menggabungkan basil proses menemukan jati diri dengan kondisi yang
sedang terjadi maka akan dihasilkan suatu sinergi yang saling melengkapi
menuju capaian yang lebib berdaya guna.
•
·
3. Menyusun langkab penyesuaian
Hasil dari penggabungan pada proses jati diri dan capaian saat ini selanjutnya
digunakan untuk menyusun langkah penyesuaian. Jika capaian yang berhasil
diraih saat ini sudah sinergi dengan jati diri maka perlq disusun langkah-langkah
peningkatan agar pencapaian akan lebih maksim:al untuk waktu yang akan
datang, tetapi sebaliknyll jika basil penggabungan menunjukkan haSil yang
kurang mak.sim:al maka. p }:Y..·>dilakukan penyesuaian sebagaimana, yang
d~e~~aWilti diri~
. tnenyusun langkah enyesuaian dengan hlit:apan
a'ardapat mencapai basil Y(mg()iharapkan.
'

\

'

"'

'§

1l

~'

5

4.

Sosialisasi
Hasil penyesuaian barns disosialisasikan kepada selurub sumber daya manusia
yang ada diperpustakaan dengan tujuan mendapatkan atau mengkuatkan
komitmen dari masing-masing individu dan menjadi spirit baru dalam
menjalankan aktivitas di perpustakaan. Pada tabap inijuga menjadi media untuk
memabamkan kembali keberadaan perpustakaan di tengah perubahan
lingkungan internal maupun ekstemal.
5. Monitoring
Melakukan pengamatan secara riil terhadap pelaksanaan reinventing guna
memastikan sudah dilaksanakan secara maksimal oleh semua individu. Data
monitoring akan sangat bermanfaat guna menentukan tingkat keberhasilan dari
proses reinventing yang dilaksanakan di perpustakaan
6. Evaluasi
Tahap akhir dari kegiatan ini adalab melakukan evaluasi, guna memutuskan
apakab program ini berhasil dan apa yang barns dilakukan selanjutnya agar
terjaga keberhasilannya bahkan meningkatkan. Dan dilakukan peninjauan
kembali jika temyata program reinventing tidak memberikan dampak secara
positip

Reinventing spmt SDM Perpustakaan menjadi Profesional bidang
Perpustakaan bukan cara berpikir kebelakang, tetapi sebaliknya justru ingin
mencapai suatu tatanan untuk masa yang akan datang lebih maksimal dengan basil
optimal. Proses merenungkan terhadap jati diri ini ada, dan untuk apa ada, berguna
menjadi arab terbadap perkembangan yang tengah dicapai saat ini dan untuk yang
akan datang. Jika dipandang dari sisi profesional maka insan yang ada didalam
organisasi tersebut akan berperan all out, berdedikasi demi kepentingan organisasi
bukan yang lain.

Daftar Pustaka
bttps ://ranisakura. wordpress.com/20 10/06/04/ciri-ciri-profesionalisme/
https://www.facebook.com/notes/muhammad-imran-birawan/reinventing-yourbusiness-wb)'-wben-where-how-ll 0151304564340295

Pemberdayaan Pustakawan Berbasis Teknologi lnformasi untuk
Perpustakaan Masa Depan
SriAnawati
Pustakawan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta
A.

Latar Belakang
Ledakan informasi merupakan petanda peluang dan tantangan yang akan
dihadapi manusia di masa depan. Pada masa itu, manusia berada dalam tatanan
masyarakat baru, yakni masyarakat informasi. Informasi menjadi media komunikasi,
bahan sumber penelitian, dan pengembangan bidang-bidang yang memudahkan
penelusuran bagi manusia. Dalam era ini, pekerja informasi tidak lagi hanya
pus takawan, namun juga pialang informasi, pekerja di bidang penerbitan, pangkalan
data bibliografis, jasa pengindeksan khusus, dan manajemen media (SulistyoBasuki, 1997: 2). Ledakan informasi yang melibatkan seluruh infrastruktur
informasi tersebut membuat pustakawan mempunyai saingan. Persaingan ini
menjadikan pustakawan kurang berarti, terlibat untuk menjadi ujung tombak dalam
penyebaran informasi. Kalah atau menang dalam persaingan, pustakawan mestilah
berupaya melaksanakan tugasnya di bidang informasi, terutama dalam rangka
menjalankan fungsi pendidikan yang melekat pada perpustakaan (Barus, 1998: 165167).
Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah seberapa banyak informasi yang
dapat dikemas dan disajikan secara profesional oleh pustakawan. Karena secanggih
apapun sarana yang tersedia apabila tidak dimanfaatkan secara optimaldikarenakan
ketidakmampuan dalam pengemasannya maka sarana ini tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara cepat dan tepat maka
informasi yang dapat diakses oleh pengguna belum tentu sesuai dan bermanfaat bagi
pengguna yang ingin mengetahui, memperdalam dan mengkaji sesuai dengan
minatnya.
Di Indonesia pustakawan yang menguasai teknologi informasi masih sangat
terbatas, keterbatasan ini menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pendayagunaan
teknologi informasi, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan pustakawan
umumnya tidak berbasis teknologi komputer. Keadaan inilah yang menjadi masalah
utama bagi pengelola perpustakaan dalam menerap~n teknologi informasi dalam
pelayanan informasinya sehingga dapat diakses secara luas oleh pemakainya. Oleh
karena itu perlu adanya pemberdayaan pustakawan berbasis teknologi informasi
untuk dapat memberi pelayanan yang optimal kepada pemustaka.
B.
Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan/ fokus kajian yang akan
dibahas yaitu bagaimanakah pemberdayaan pustakawan berbasis teknologi
informasi pada abad 21 untuk perpustakaan masll depan.

7

· C•·

Pelltballasaa
Tekrt(}logi infonnasi dan perpustak:aan dapat diibaratkan sebagai "dua sisi dari
satu filata uangyang sama". Keberadaan teknologi informasi akan memudahkan
perpustakaah dalam mengaplikasikan konsep manajemen ilmu pengetahuan.
Teknologi .informasi akan memudahkan perpustakaan dalam melakukan
pengembangan pangkalan data, penelusuran informasi, transformasi digital, dan
promosi. Perpustakaan berperan meletakkan dasar yang kuat untuk membentuk
masyarakat yang selalu membutuhkan informasi.
Dalam menghadapi tuntunan kebutuhan pengguna perpustakaan yang semakin
tinggi dan beraneka ragam, maka perpustakaan perlu mempersiapkan pustakawan
profesional. Jika pustakawan ingin disebut profesional, maka pustakawan perlu
memiliki "skilr', "knowledge", kemampuan (ability), serta kedewasaan psikologis.
Namun dalam prakteknya sampai sejauh ini pustakawan Indonesia belum bisa
dikatakan mampu untuk menjadi profesional (ideal pun belum) bahkan masih sangat
jauh dari konsep ideal. Sebagai pustakawan profesional, kita perlu mengikuti
perkembangan dan informasi mutakhir dalam bidang pusat dokumentasi dan
informasi.
Implementasi teknologi informasi di perpustakaan dapat mengubah citra
perpustakaan. Dahulu kita sering mengenal istilah "perpustakaan adalah tempat
buangan", "pustakawan adalah hanya seorang penjaga rak saja", dan sejenisnya,
namun dengan adanya teknologi tersebut citra perpustakaanjadi berubah, dalam hal
ini, kondisi perpustakaan dulu (tradisional) lambat laun berubah menjadi
perpustakaan modem, dimana teknologi informasi menjadi pilar utama operasional
perpustakaan, sehingga akhimya kita mengenal istilah perpustakaan modem seperti
electronic library, digital library, cyber library, komputerisasi perpustakaan dan
perpustakaan maya (virtual library).
1.

Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan perpustakaan
Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan semua bidang
pekerjaan perpustakaan tidak ada lagi tanpa sentuhan "keajaiban" teknologi
informasi. Keilmuan perpustakaan pun saat ini dituntut mampu mengikuti
perubahan sosial pemakainya. Hanya dengan sumber daya manusia (SDM)
dalam hal ini tenaga pengelola perpustakaan dan tenaga fungsional pustakawan
yang berkualitas (melalui keilmuannya) akan dapat membangun paradigma
kepustakawanan Indonesia.
Pustakawan dengan modal yang dimilikinya juga dapat merubah diri
menjadi seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, pustakawan hams mampu
memberdayakan informasi bukan sekadar melayankan informasi. Andy
Alayyubi (200 1) mengungkapkan bahwa pustakawan yang ideal selain:
profesional ia juga seorang ilmuwan. Selama ini, khususnya di lembagalembaga riset, pekerjaan pustakawan hanya menyediakan informasi bagi para
ilmuwan.
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2.

Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan layanan yang diberikan
kepada pemakai. Layanan perpustakaan sebenarnya mempakan suatu proses
aktivitas yang mencakup perencanaan, implementasi dan monitoring.
Efektifitas layanan hams diukur dalam konteks sejauh mana layanan dapat
memuaskan pemakainya bukan sekedar seberapa banyak yang dapat di raih
(Bawden, 1990: 49). Pada umumnya, pemakai akan merasa puas jika kebutuhan
informasinya terpenuhi (Wilard, 1983 : 41 ). Kehadiran perpustakaan digital
sebagai sumber informasi dan pengetahuan contohnya, adalah upaya
pustakawan dalam rangka memuaskan pemakai dalam hallayanan kebutuhan
informasi yang lebih cepat dan jangkauan yang luas. Untuk itu menjadi
tantangan bagi pustakawan untuk memaksimalkan perkembangan teknologi
informasi. Tantangan pustakawan dalam era teknologi informasi dalam tiga hal
yakni: kemampuan mengembangkan layanan perpustakaan digital,
kemampuan peka terhadap perkembangan teknologi informasi dan
kemampuan menjalin kerja sama dengan stakeholder diluar perpustakaan.
Upaya pustakawan dalam mengembangkan layanan perpustakaan digital,
dengan jalan selalu meng up grade tren teknologi perpustakaan terkini yang
selalu berkembang dinamis melalui pelatihan-pelatihan aplikasi dari teknologi
informasi dan internet. Sedangkan kemampuan kerja sama dengan pihak-pihak
diluar perpustakaan memberi peluang sharing informasi yang menunjang
pengembangan perpustakaan digital. Pustakawan perlu mengikuti
perkembangan dan informasi mutakhir dalam bidang pusdokinfo.
Peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan keterampilan
·
teknologiinformasi
Pada era informasi global, seperti dikemukakan oleh Blasius Sudarsono
dalam tulisannya yang berjudul "Sistem Informasi Menanjemen Perpustakaan
Menuju Era Globalisasi Informasi" bahwa pada tahun 2010 perangkat kerja
sudah akan memiliki kemampuan "hypertech" dan "hypermedia". Kemampuan
simpannya, pencarian, penanganan, serta penggabungan informasi bempa teks,
suara, dan gambar sudah dirnungkinkan dengan perangkat kerja tersebut.
Demikian pula penggunaan multi media dalam dunia pendidikan dan berbagai
presentasi mempakan hal yang biasa. Respon terhadap era globalisasi
informasi, terdapat dua kelompok pustakawan yang dibagi berdasarkan
sikapnya terhadap sistem automasi (Bichteler, 1987: 282). Kelompok pertama
adalah pustakawan yang menerima sistem automasi secara antusias,
memperlihatkan minat mereka dengan memperlajari sistem, dan terlibat dalam
program-program pelatihan. Kelompok kedua adalah pustakawan yang
menolak sistem automasi, biasanya pustakawan yang lebih senior (Barns, 1998
167). Charles A.Bunge & Richard E mengatakan bahwa pustakawan hams
vibrant yaitu hams energik dalam bertindak, atraktif dalam melayani dan
responsive terhadap pembahan masyarakat dan perkembangan teknologi.
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Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ranganathan, bahwa
pustakawan professional adalah berperan penting untuk menghubungkan
antara petnbaca dan sumber bacaan.
Perpustakaan berbasis teknologi informasi menuntut sumber daya
manusia, dalam hal ini pustakawan memiliki keterampilan di bidang database,
aplikasi perpustakaan, internet, jaringan serta pengelolaan komputer. Untuk
menjaga kualitas sumber daya manusia, maka pustakawan sebagai pengelola
perpustakaan harus mempunyai persepsi dan meyakini bahwa teknologi
informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perpustakaan.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian pendidikan dan
pelatihan (diklat) tentang teknologi informasi sangat perlu dilakukan. Tujuan
pendidikan dan pelatihan implementasi teknologi informasi di perpustakaan
adalah untuk memberikan informasi tentang pentingnya teknologi informasi
bagi perpustakaan, menyediakan akses informasi yang diperlukan bagi
kegiatan pendidikan dan penelitian di perpustakaan, mengimplementasikan
sistern informasi perpustakaan, dan meningkatkan pelayanan dan fungsi tenaga
perpustakaan dengan pemberian pelatilian atau lokakarya diharapkan staf
perpustakaan mengenai teknologi informasi menjadi meningkat. Di samping
itu, dengan adanya pelatihan atau lokakarya itu, minat para staf terhadap
aplikasi teknologi informasi menjadi tinggi, serta adanya citra (image)
pustakawan modem meningkat.
Sasaran teknologi informasi dalam perpustakaan adalah meningkatkan
mutu layanan berupa kemudahan akses, kecepatan dan akurasi melalui jaringan
telekomunikasi (LAN, WAN, internet). Di samping itu juga penyediaan sumber
elektronik berupa teknologi digital bagi pemakai akan mempercepat
terbentuknya masyarakat informasi. Menurut Siregar (2000: 6), isu-isu
managemen teknologi informasi penting dalam peningkatan mutu layanan
perpustakaan adalah skill telemanaging koleksi, hindari kepemilikan data
sendiri, kemitraan, lisensi, intellectual property dan pengembangan sistem. Ke
semua isu manajemen tersebut hendaknya dijadikan pedoman untuk
pengembangan teknologi informasi perpustakaan.
Penutup
Pada era informasi dan digital, pustakawan bukan sebagai tenaga administrasi
tetapi seseorang yang menyediakan kebutuhan informasi, fasilitas layanan tanpa
dibatasi tempat, waktu, dan bentuk. Masalah utama yang dihadapi yaitu seberapa
banyak informasi yang dapat dikemas dan disajikan secara profesional oleh
pustakawan. Karena ketidakmampuan dalam pengemasan berdampak pada sarana
ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, informasi yang diakses belum tentu sesuai
dan bermanfaat bagi pengguna.

D.
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~kawanharus meitjduri\~Uan tantangan dalam tigahal: kemampuan

meng~bangkan

layanan. perpustakaan digital, kemampuan peka terhadap
perkembangan teknologi infonnasi. dan kemampuan menjalin kerja sama dengan
stakeholder· diluar perpustakaan. Untuk: menghadapi tantangan zaman maka
perpustakaan akan menuju ke pamanfaaatan sarana dan prasarana yang lebih canggih
untuk: · membantu pengguna dalam penelusuran informasi dan para pustakawan
dalam mengelola perpustakaan, sehingga memerlukan persiapan peralatan yang
mutakhir serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (pustakawan)
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ldentifikasi dan Evaluasi Pertanyaan Referensi
di Perpustakaan Universitas Surabaya
Amirul Ulum
Pustakawan Universitas Surabaya
amirul@staff.ubaya.ac.id
Pendahuluan
Identifikasi kebutuhan informasi pemustaka perlu dilakukan oleh
perpustakaan agar informasi dan koleksi yang disediakan dapat dimanfaatkan
secara maksimal. Salah satu layanan yang disediakan oleh perpustakaan
adalah layanan referensi. Kata referensi berasal dari kata Bahasa Inggris to refer
yang artinya merujuk atau merujuk kepada. Layanan referensi dimaksudkan
merujuk kepada bahan perpustakaan yang memuat informasi dan atau memberikan
jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh pemustaka. Berbagai pertanyaan
yang diajukan oleh pemustaka seharusnya dapat dipenuhi oleh perpustakaan, atau
paling tidak pustakawan dapat memberikan rujukan kepada informasi yang
dimaksud.
Perpustakaan Universitas Surabaya sebagai perpustakaan perguruan tinggi
memberikan layanan bagi sivitas akademika setempat. Jenis layanan yang tersedia
adalah layanan sirkulasi peminjaman koleksi, layanan referensi, layanan internet dan
koleksi audio visual, layanan tugas akhir dan jurnal/majalah, bimbingan
pemanfaatan koleksi dan layanan administrasi. Untuk memberikan layanan yang
maksimal, kegiatan layanan dilakukan pada jam kerja dan diluar jam kerja dengan
menyediakan informasi yang dapat diakses secara online setiap saat. Layanan
referensi sebagai salah satu layanan yang tersedia di perpustakaan Universitas
Surabaya bersumber koleksi referensi berupa kamus, ensikolpedi dan sejenisnya,
juga memberikan layanan penelusuran informasi.
ldentifikasi dan Evaluasi Layanan Referensi
Perpustakaan Universitas Surabaya menyelenggarakan layanan referensi
dengan menggunakan sumber informasi referensi dari koleksi perpustakaan yang
dimiliki. Selain memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh
pemustaka, layanan referensi juga melakukan biinbingan penggunaan koleksi
referensi dan melakukan layanan penelusuran informasi. Layanan penelusuran
informasi membantu pemustaka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan
namun tidak tersedia di perpustakaan Universitas Surabaya. Pemustaka dapat
langsung menghubungi pustakawan untuk menyampaikan pertanyaan referensi.
Perpustakaan juga menyediakan sarana untuk menghubungi perpustakaan baik
untuk memberikan pertanyaan referensi ataupun pertanyaan umum lainnya. Sarana
yang digunakan antara lain faximili, telepon, email, chatting maupun dengan
memanfaatkan media jej aring sosial.
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o
Jamlayanan
Informasi waktu layanan perpustakaan telah diinformasikan pada pintu masuk
perpustakaan. Bahkan ketika perpustakaan membuka layanan lebih lambat ataupun
ketika menutup layanan perpustakaan lebih cepat selalu memberikan informasi
terlebih dahulu melalui pengumuman yang ditempel pada pintu masuk perpustakaan
dan pada beberapa ruang perpustakaan. Pemustaka menanyakan informasi jam
layanan dilatarbelakangi kebutuhan waktu yang lebih lama ataupun lebih awal dalam
mengerjakan tugas yang diberikan oleh Dosen mereka.
o
Rujukan ke perpustakaan lain, saran menggunakankartu SUPER
Perpustakaan telah melakukan kerjasama dengan berbagai jenis perpustakaan dan
pusat informasi. Pemustaka yang tidak menemukan informasi yang dibutuhkan,
petugas referensi membantu melalui layanan penelusuran informasi. Sedangkan
apabila pemustaka menginginkan langsung berkunjung ke perpustakaan yang
memiliki informasi tersebut maka petugas menyarankan untuk menggunakan kartu
SUPER yang berlaku di perguruan tinggi anggota FPPTI Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Yogyakarta.
o
Cara perpanjangan online
Perpustakaan Universitas Surabaya menyediakan fasilitas perpanjangan online
untuk pemustaka yang memiliki pinjaman buku dan akan melakukan proses
perpanjangan. Biasanya pemustaka yang baru pertama kali mengetahui layanan
tersebut menanyakan kepada petugas tentang cara mengakses layanan tersebut.
o
Tidak dapat mengakses katalog online
Kqij\l~g online perpustakaan yang dapat diakses melalui internet seringkali menjadi
baharf pertanya~ bagi pel)1ustaka, ,,Pertw:t
.bia~any<t,@.akukan melalui telepon
.· . ·. ~t~il~ jamkerja. Masalah
ketika berada:jam ketja, dan melalui .
pemustaka Ylllg#<fat·d~pat menSakse~'be~padiatt~ya terjadi ketika akses
i:atemet yan · · · ·. ·· · latni.ma$alah ~e ·· · ·.·. ··· ilbn 'haltlrnan web katalog online
~~stat.
·teriis dis~:i
ory brows"~»emus* Sehingga
~ ya:ag .
. n adalah denga~ . .
cache memory pada browser agar
· inenghilangkan simpanan memori ketika gaga~ mengakses informasi
o
Permintaanartikelberbayar
·
Permintaan informasi artikel ejoumal di perpustakaan Universitas Surabaya saat ini
.dipermhi me~alui langgan ejourn,<;ll. 5 .<;latabase. Beberapa artikel yang diakses
. . pe"ffi~staka tidak sernuanya tersedia . ·.<.t~laiJ1 bentuk fulltext, sehingga ketika
. .· ·.·.· "ffieii:ginginkan· af1ikel yang berbayar tetSebb.t~ petugas referensi menyarankan untuk
·. m~gisi form~ir 111Yat1a:a per1elusl.}fan in(grmasi. Petugas akan membantu mencari
.· ~~~ tersebut melaltii penulis. atau ·penel'bpa~ike.~A.t91l~Jr:§.eringkali petugas
· ·referensi menghubungi penulis artikel terleb1h dahulu. Namun apabila tetap harus
membeli, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh oe1nu:st

Pertanyaan tidak langsung
o
Dilakukan via email, telepon, faximile
Perpustakaan menyediakan saluran informasi untuk pemustaka agar tetap dapat
menghubungi perpustakaan ketika berada diluar jam kerja.
o
Permintaan artikel dari repository
Repository Universitas Surabaya berisi karya ilmiah civitas akademika yang tersedia
dalam bentuk abstrak maupun fulltext. Permintaan informasi yang diterima
perpustakaan tidak hanya berasal dari internal tetapi juga pemustaka dari luar
Universitas Surabaya. Petugas bagian referensi menindaklanjuti email yang diterima
dari sistem repository tersebut dengan memberikan respon melalui email untuk
mengetahui kebutuhan terhadap permintaan pemustaka serta tujuan dari
permintaaruiya tersebut.
o
Permintaan perpanjangan pinjaman koleksi
Me ski pun perpustakaan telah menyediakan fasilitas perpanjangan peminjaman buku
secara online. Kenyataannya masih banyak yang pemustaka yang lebih suka
menghubungi petugas bagian referensi dan sirkulasi untuk dilakukan perpanjangan
secara manual.

o
Informasi upload ke repository
Terkait dengan ketersediaan sistem repository yang memungkinkan bagi civitas
akademika melakukan proses upload kedalam portal repository. Seringkali Dosen
memberikan pertanyaan, meskipun sebenarnya perpustakaan telah menyediakan
· upload kedalam repository, namun Dosen masih sering menanyakan hal itu.
perpustakaan
ditanyakan pemustaka dari luar Universitas Surabaya
adalah cara menjadi anggota perpustakaan agar dapat
. Petugas referensoi dapat memberikan
keanggotaan serta memberikan rujukan pada

· namun tidak tersedia di perpustakaan
us'lllan kepada bagian pengadaan
juga telah tersedia dan sudah
pengadaannya.

Kesimpulan
1.
Berdasarkan basil pengamatan tersebut, layanan referensi perpustakaan
telah betjalan secara maksimal untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan
fasilitas, sarana dan keberadaan sumber informasi di perpustakaan. Kerjasama yang
dilakukan hendaknya dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Kerjasama tidak hanya dengan perpustakaan didalam negeri tetapijuga diluarnegeri.
Dengan kondisi ini akan lebih meningkatkan kepuasan pemustaka.
2.
Perpustakaan seharusnya dapat beketjasama dengan subyek spesialis dari
berbagai disiplin ilmu sesuai dengan bidang ilmu yang ada di Universitas Surabaya.
Tujuannya adalah untuk lebih detail dalam memberikan informasi kepada pemustaka
terkait bidang ilmu yang tidak dikuasai oleh petugas bagian referensi.
3.
Setiap pertanyaan referensi hendaknya dibuatkan catatan/dokumentasi
untuk mengidentifikasi pertanyaan serupa yang mungkin sering mucul dalam proses
layanan informasi, sehingga lebih memudahkan dalam memberikan jawaban secara
cepat.
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I.
Berdasarkan basil pengamatan tersebut, layanan referensi perpustakaan
telah betjalan secara maksimal untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan
fasilitas, sarana dan keberadaan sumber informasi di perpustakaan. Ketjasama yang
dilakukan hendaknya dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Kerjasama tidakhanya dengan perpustakaan didalam negeri tetapijuga diluar negeri.
Dengan kondisi ini akan lebih meningkatkan kepuasan pemustaka.
Perpustakaan seharusnya dapat beketjasama dengan subyek spesialis dari
2.
berbagai disiplin ilmu sesuai dengan bidang ilmu yang ada di Universitas Surabaya.
Tujuannya adalah untuk lebih detail dalam memberikan informasi kepada pemustaka
terkait bidang ilmu yang tidak dikuasai oleh petugas bagian referensi.
3.
Setiap pertanyaan referensi hendaknya dibuatkan catatan/dokumentasi
untukmengidentifikasi pertanyaan serupa yang mungkin sering mucul dalam proses
layanan informasi, sehingga lebih memudahkan dalam memberikanjawaban secara
cepat. ·
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AGENDA TAHUNAN RAKER 2015
"Reinventing Spirit SDM Perpustakaan"
Perasaan puas, lega dan bisa!! !, berbaur
ketika mengingjakkan kaki di pelataran
pemandian Jolotundo atau disebut Petirtan
J o lotundo merupakan salah satu
peninggalan sejarah kerajaan sebelum
Majapahit, wujudnya berupa candi dengan
air yang mengalir dari berbagai sudut candi
itu dibuat pada tahun 997 Masehi. Zaman
Airlangga pada masa kejayaan Kerajaan _.. .""Kahuripan. Konon waktu itu, petirtan ,.._....
Jolotundo itu menjadi tempat pemandian
para petinggi kerajaan, dalam sejarah
diketahui bahwa Raja Udayana yang berasal
dari Bali telah menikah dengan Putri Guna
Priya Dharma dari Jawa. Dari perkawinan
lahirlah Airlangga Tahun 991 M. Dilihat
dari bentuknya pemandian sudah
menerapkan pembagian gender yaitu
pemandian untuk pria sebelah timur dan
lnilah PLtirwn Jolotundo _yang ~ltla di lcrcng Pt::nanggung<~n
wanita sebelah barat.
Untuk mencapai petirtan tersebut
memerlukan usaha yang lumayan berat
karena medannya cukup tinggi. Namun
berkat ketahanan untuk berjalan, diiringi
semangat pantang menyerah, dan hati-hati
selalu karena jalannya juga dilewati sepeda
motor akhirnya sampai pula. Situs Petirtan
Jolotundo memiliki ornamen-ornamen
yang menakjubkan, disamping itu lokasi
yang dikelilingi pepohonan nan rindang
serta hembusan angin sepoi-sepoi dijamin
bebas polusi menjadikan tubuh sebelumnya
luruh menjadi segar kembali. Pada
kesempatan itu beberapa staf perpustakaan
mandi termasuk penulis, konon dapat
membuat awet muda.
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Pose ceria staf dan pimpinan
Perpustakaan menandai sudah berhasil
mencapai Petirtan Jolotundo

Begitu gambaran acara softskill yang dilaksanakan oleh pimpinan dan staf
perpustakaan dalam rangka membangun team wok yang solid dan saling menguatkan
agar dapat bergerak bersama dalam membangun organisasi untuk mencapai tujuan
sebagaimana fungsinya.

Atas dan bawah: Presentasi
kegiatan reinventing spirit

Dalam rapat kerja selain sebagai media
untuk evaluasi pelaksanaan program yang
sedang berjalan tetapi juga membahas
beberapa pengembangan kegiatan untuk
masa yang akan datang. Tema Rapat Kerja
tahun ini
'"'Reinventing Spirit SDM
Petpustakaan menjadi SDM Profesiona/
bidang Perpustakaan" merupakan tema
yang sesuai untuk menyongsong tantangan
layanan perpustakaan yang dinamis sebagai
dampak perubangan lingkungan. Isu yang
diangkat sebenamya dipicu oleh efektifitas
dan efisiensi implementasi teknologi
informasi di perpustakaan terhadap
professionalitas pustakawan dalam
memberikan layanan kepada pengguna.
Melalui proses reinventing ini diharapkan
ada optimalisasi peran pustakawan (sebagai
profesi) dengan sarana bantu teknologi
infonnasi dalam memberikan nilai tambah
layanan kepada pengguna perpustakaan
(pemustaka).
Salah satu scsi dalam
kegiatan reinventing adalah presentasi
menggali !ebih dalam peran masing-masing
individu di unit kerjanya dikaitkan sarana
yang tersedia. Dilanjutkan terobosanterobosan baru untuk memaksimalkan
perannya masing-masing individu di bidang
pekerjaan. Dengan pola ini diharapkan pada
Raker diperoleh dua hal rencana
pengembangan kedepan dan juga sebuah
teamwork yang kuat yang dibangun diatas
kebersamaan untuk sating menguatkan guna
mencapai tujuan perpustakaan sebagaimana
yang diwujudkan dalam pencapaian Petirtan
Jolotundo. Pasti Bisa!!! (ADJI)
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SERI USER EDUCATION PERPUSTAKAAN
"MENGENAL PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI"
BAGAIMANA MENEMUKAN
INFORMASI
BUKU : untuk menemukan buku
yang diperlukan pengguna
disarankan menggunakan
perangkat pencarian yang disebut
OPAC (Online Public Access
Cataloging)
atau melalui
http://digilib.ubaya.ac.id/
MAJALAH dan JURNALdapat
langsung di rak koleksi majalah di
lt. 3A
E-JOURNAL & E-BOOKS
adalah koleksi jurnal dan buku
yang dapat diakses secara online
baik dari dalam kampus maupun
luar
kampus.
http://digilib.ubaya.ac.id/
SURAT KABAR tersedia di rak
majalah di It SB
SKRIPSI
adalah terbitan
mahasiswa tersedia di Rak Koleksi
Lt. 3A dan juga melalui online
http://digilib.ubaya.ac.id/
TESIS & LAPORAN
PENELITIAN tersedia di Rak
Koleksi di Lt 5B dan secara
melalui online di
http://digilib.ubaya.ac.id/
AUDIO & VISUAL tersedia di Lt
4B, dengan fasilitas TV Channel,
Vid8o, HD player
LABELING KOLEKSI
LABEL MERAH : koleksi hanya
dapat dimanfaatkan/dibaca di ruang
baca yang telah disediakan.
LABEL HITAM : koleksi yang
dapat dibaca di ruang baca dan juga
dipinjam untuk dibawa pulang.

APAKAH PERPUSTAKAAN ITU?
Perpustakaan sebagai sarana pendukung
kegiatan belajar mengajar di lingkungan
perguruan tinggi
Menyediakan somber informasi yang
berkualitas yang diperlukan kegiatan
belajar mengajar
Menyediakan bimbingan teknis dalam
memanfaatkan sumber informasi
SUMBER INFORMASI
PERPUSTAKAAN

DI

Buku teks (berlabel hitam dapat
dipinjam ada It. 2B, dan merah
hanya baca ditempat ada di lt 3B dan
5B koleksi S2)
Buku referen adalah buku rujukan
spt kamus, ensiklopedia, index,
handbook dsb. Ada di It 4A
E-journal dan e-books adalah
koleksi jurnal elektronik dan buku
elektronik yang dapat diakses secara
online baik dari dalam kampus
maupun luar kampus, fasilitas akses
di lt4B
Jumal cetak, majalah dan surat
kabar, ada di It 3A
Terbitan lokal berupa tesis, skripsi
dan laporan penelitianada di It 3A
Koleksi digital adalah koleksi
terbitan lokal yang sudah dialihkan
dalam bentuk digital dan dapat
diakses secara online (skripsi, tesis,
j umal, buku)
Koleksi audio dan vi ual
lantai4B

ada di
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