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Editorial
Perkembangan perpustakaan pada era infonnasi menunjukkan kondisi yang sangat
menakjubkan bahkan sebagian pustakawan mengatakan telah terjadi pergeseran dari
habitat aslinya dimana perpustakaan identik dengan bahan pustaka cetak, dibuat dari
kertas ataupun media lain seperti kulit hewan, daun, kayu ataupun tanah. Perubahan
lingkungan dan perkembangan teknologi informasi telah mendorong perpustakaan
untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan. Apapun bentuknya perpustakaan tidak
akan pernah meninggalkan hakekat eksistensi perpustakaan sebagai sumber
informasi, sarana pencerahan i1mu pengetahuan dan teknologi.
Pada tulisan buletin edisi Agustus 2011 khusus memberikan pandangan tentang jati
diri perpustakaan, harapan pemustaka terhadap eksistensi perpustakaan, dampak
perkembangan teknologi tedJ.adap perpustakaan, dan juga kiat perpustakaan agar
terjamin keberlanjutan terhadap perubahan lingkungan. Sebuah tulisan yang
menyoroti jati diri perpustakaan terungkap pada artikel Perpustakaan Konvensional,
Digital atau Hibrida ?, Harapan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan
Perguruan Tinggi, dan Survei Layanan Perpustakaan UBAYA. Sedangkan terkait
teknologi informasi dapat ditemukan pada artikel Dampak Perkembangan Teknologi
terhadap Perpustakaan. Pada artikel penutup dilaporkan kegiatan manajemen
perpustakaan dalam menyongsong dan mengembangkan perpustakaan agar
memenuhi kebutuhan pemustaka berupa Raker Perpustakaan 2011 di Trawas, 15-16
Juli201l.
Perpustakaan ikut menyambut kehadiran anggota baru sivitas akademika UBAYA
''SemogaSuksesMencapai Cita-CitaBersama UBAYA" (ADll)
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Perpustakaan Konvensional, Digital, dan Hibrida ?
Oleh : Bam bang Widjanarko
Media untuk menyimpan informasi telah berkembang begitu cepat seiring
dengankemajuan dalam dunia teknologi informasi. Berbagai bentuk kemasan
informasi dengan keunggulan masing-masing telah mengubah paradigma
bentuk ideal dari sebuah perpustakaan. Pilihan bentuk perpustakaan yang
paling cocok sangat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengguna
perpustakaan (pemustaka), sumber daya manusia, koleksi dan yang paling
menentukan adalah sumber dana perpustakaan. Dibawa ini akan diuraikan
berbagai bentuk perpustakaandengan berbagai kelebihan dan kekurangan.

Perpustakaan konvensional
Perpustakaan konvensional merupakan salah satu bentuk perpustakaan dalam
mengelola koleksi masih menggunakan cara yang masih konvensional. Hal
ini tidak lepas pemaknaan perpustakaan berasal dari kata pustak:a, kitab, buku.
Lebih lanjut perpustakaan diartikan sebagai tempat pengumpul, penyimpan,
dan pemeliharaan berbagai koleksi bahan pustaka dalam bentuk cetak, baik
buku,jurnal, maupun majalah ( sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Dalam memberikan layanan semua dikendalikan dengan dokumen tercatat
seperti peminjaman, pengembalian, pemesanan dalam bentuk form-form
sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kemudahan
penelusuran dikembangkan sistem alfabet dan numerik yang dirancang
secara sistematis sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga
pengambilan kembali suatu koleksi. Salah satunya adalah sistem katalog yang
digunakan untuk sarana penelusuran buku yang telah di pajang di rak koleksi,
begitu juga dikembangkan untuk peminjaman buku, majalah dan koleksi
lainnya Prinsipnya bahwa semua kegiatan terdokumentasi dan memudahkan
dalam menelusur kembali.
Ciri perpustakaan konvesional adalah masih mengandalkan tempat (gedung)
sebagai pijakan keberadaan perpustakaan~ belurn menggunakan pengelolaan
tanpa kertas~ SDM cukup banyak, dan tidak tergantung kepada
keberlangsungan infrastruktur seperti listrik~ sistem perpustakaan online
yang ditetapkan oleh perpustakaan.
Dengan perkembangan teknologi informasi begitu cepat, media informasi
mulai bergeser dari bentuk cetak menjadi softcopy atau file, perubahan
initelah menawarkan berbagai kemudahan yang berujung pada efisiensi.
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Pertanyaan yang sering muncul adalah Apakah kita masih hidup di masa kini
atau telah hidup dimasa datang ? Pertanyaan ini timbul karena hampir segala
sesuatu yang semula tidak terbayangkan akan terjadi pada saat ini,
keberadaannya muncul dihadapan kita berkat kemajuan teknologi informasi.
(terkait dengan faktor keusangan)

Perpustakaan Digital
Perpustakaan digital merupakan sebutan untuk perpustakaan yang telah
mengembangkan content dan layanan dengan menggunakan teknologi
informasi. Untuk mendukung layanan ini koleksi telah banyak yang
dialihbentukkan dalam bentuk digital melalui proses digitalisasi. Dengan
bentuk data yang demikian proses akses suatu informasi menjadi lebih mudah
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Terdapat beberapa alasan mengapa suatu perpustakaan mulai
mengembangkan koleksi digital, diantaranya: sharing informasi menjadi
lebih mudah baik dalam tingkat lokal, nasional bahkan intemasional; lebih
efiensi dalam hal waktu penemuan balik suatu informasi yang jumlahnya
sudahjutaan, begitu juga dalam layanan; dukungan teknologi yang memadai
sehingga bentuk koleksi menjadi lebih sederhana. Dan yang tidak kalah
penting adalah lingkungan atmosfrr pengguna perpustakaan (pemustaka)
telah cukup bagus khususnya teknologi informasi.
Demikian pula dengan perpustakaan Universitas Surabaya saat ini tengah
mengikuti perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, dimana pemupukan koleksi mengarah pada e-joumal, e-book
dan sejenisnya. Perpustakaan Universitas Surabaya mulai mengembangkan
perpustakaan digital, saat ini yang menjadi prioritas digitalisasi adalah
koleksi skripsi.

Perpustakaan Hibrida
Perpustakaan Hibrida merupakan bentuk perpust:Ucaan altematif diantara
konvesional dan digital. Istilah perpustakaan hibrida (hybrid library) pertama
kali dikemukakan oleh Chris Rusbridge dalam artikel yang dimuat dalam
majalah D-Lib Magazine tahun 1998. Perpustakaan hibrida memiliki koleksi
campuran bahan-bahan cetakan seperti buku, majalah,juga memiliki koleksi
dalam bentuk digital seperti jumal elektronik (e-joumal), e-book, dan koleksi
sejenis lainnya. Koleksi tersebut disajikan bersama-sama dan dapat diakses
secara terpadu di tingkat lokal maupun untuk:jangkauan intemasional.
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Bentuk perpustakaan hibrida merupakan jawaban atas keengganan
QefQUStakaan konvesional untuk melepas atau me~~btukkan koleksi
~ cetak yang jumlahnya sudah ratusan ribu dan secara iriformasi Uiemiliki nilai
yang masih cukup penting dan relevan. Konsep inimenjadi tumPuaabagi para
praktisi untuk lebih sadar tentang kesulitan yang dialami jika mendirikan
perpustakaan digital sebagai sesuatu yang baru sama sekali dim, ~nsep ini
sebagai suatu kesatuan antara lingkungan fisik dan lingkungan -elektronik
yang dikelola oleh institusi perpustakaan biasa.
Bagaimana bentuk Perpustakaan Ubaya kedepan?

Secara perilaku lingkungan pemustaka Perpustakaan Ubaya masih nyaman
menggunakan koleksi bentuk cetakhal ini nampakjelas dari data peminjaman
buku yang dibawa pulang maupun dibaca di ruang baca masih tinggi. Dengan
kondisi ini bukan berarti pengembangan perpustakaan lebih baik ke
perpustakaan konvesional, tetapi justru kombinasi diantara cetak dan
teknologi merupakan pilihan yang tepat dalam mengembangkan
perpustakaan Ubaya untuk saat ini. Atau lebih dikenal perpustakaan hibrida.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai perpustakaan telah memulai
membuat koleksi digital dari koleksi yang dimiliki perpustakaan melalui
proses digitalisasi. Tahap pertama adalah local content berupa skripsi dan
dilanjutkan karya lain yang merupakan kekayaan intelektual seluruh sivitas
akademika.
Dalam rangka pemupukan koleksi, perpustakaan telah melakukan pengadaan
bahan pustaka khusus jurnal dalam bentuk e-journal dimana memiliki tingkat
jangkauan yang sangat luas, mudah diakses dan dari sisi efiensi ruang sangat
tinggi. Mengingat investasi untuk koleksi ini tinggi maka sangat diperlukan
sosialisasi secara intensif sehingga pemanfaatannya lebih maksimal.
Referensi:

•

SUWARNO, Wiji : Pengetahuan Dastll' Perpustaluuln : Slsl Pendng
Perpustaluum danPustlllunvan, Bogor: Ghalia, 2010
SUBRATA, Gatot: PerpustalcaanDigltlll- ( Makalah, 2009)

ULUMI, Bahrul : Perpustaluum Hlbrlda: AltematlfSoluslAksa Injo171111Sl
di Perpustakaan Perguman 1inggi ( Makalah, 2008)
http://id. wikipedia.orglwiki/Perpustakaan_digital
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APA YANG MENJADI BARAPAN PEMUSTAKA TERHADAP
LAYANAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI '!
(Merupakan bagian dari tesis dengan judul Studi Deskriptif: Kualitas
Layanan Perpustakaan Universitas Kampus Tenggi/is Berdasarkan
Persepsi Mahasiswa Universitas Surabaya)
Oleh : Suwadji

Pendahuluan:
Kajian tentang layanan sungguh menarik dan senantiasa memiliki relevansi
pada semua aspek kegiatan jasa termasukjasa perpustakaan. Perkembangan
informasi dan teknologi telah mampu menggeser format layanan dan
sekaligus perilaku kegiatan layanan. Dalam format layanan teknologi telah
mampu menggeser peran manusia dalam layanan, dimana awalnya kegiatan
layanan harus berhadapan langsung ketika memberikan layanan (face toface)
, secara perlahan mulai digantikan oleh perangkat teknologi yang
memberikan kemudahan karenadapatmemotong tahapan layanan.
Beberapa pertanyaan sering muncul, diantaranya: Apakah sumber daya
manusia suatu saat tersingkirkan oleh teknologi? Apakah pemustaka cukup
puas, terpenuhi harapan dengan layanan teknologi tanpa harus bertemu
dengan petugas layanan? Apakah perpustakaan tanpa dinding merupakan
mutasi bentuk perpustakaan?
Harapan Pemustaka

Dalam konteks layanan, layanan perpustakaan termasuk dalam layananjasa
dimana tingkat kunjungan sangat ditentukan oleh persepsi penerima layanan
(pemustaka) terhadap layanan pustakawan dalam rangka memenuhi
kebutuhan informasi. Blumberg (1991: 24) menyatakan: "Service quality is
very strongly affected by customer's perception of reality." Kemampuan
perpustakaan dalam memberikan layanan yang maksimal dalam memenuhi
kebutuhan informasi pemustaka, ketersediaan · koleksi yang lengkap,
tersedianya fasilitas pendukung yang memadai teimasuk lingkungan yang
ada di perpustakaan akan membangun persepsi dari pemustaka. Lebih lanjut
terkait dengan persepsi Zeithaml & Bitner (1996) menyatakan " Service
quality as the delivery ofexcellence or superior service relative to customer
exception.". Dengan demikian jika kegiatan layanan memiliki keunggulan
atas harapan pemustaka tentu akan mencapai apa yang disebut layanan
berkualitas sebagaimana menjadi idaman setiap penyedia jasa termasuk
perpustakaan.
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Pada dasamya layanan berkualitas merupakan suatu tangga untuk:
mewujudkan apa yang dinamakan loyalitas pelanggan. Suatu layanan
berkualitas akan memberikan pengaruh secara pribadi yang bersifat
emosional dan akan menuntun kearah pembenaran-pembenaran yang bersifat
positip terhadap suatu layanan dan mendorong apresiasi yang kuat terhadap
layanan tersebut. Bahkan yang paling diharapkan adalah timbulnya reaksi
terhadap lingkungan berupa "word ofmouth "positip .
lndikator nyata dari capaian layanan yang berkualitas dapat diwujudkan
adanya kunjungan secara berulang baik secara fisik maupun online, aktif
mengikuti perkembangan perpustakaan dan memberikan efek "word of
mouth" positip kepada pemustaka yang lain agar melakuk:an kunjungan ke
perpustakaan, oleh Hermawan
Kertajaya (2007), dalam Boosting Loyalty Marketing Performance, tindakan
pemustaka yang demikian disebut dengan invisible advocate yaitu tindakan
untuk: menyarankan, mereferensi pihak lain untuk: memanfaatkan layanan
atau produk:, dalam hal ini layanan perpustakaan.
Penentu Harapan Pemustaka

Untuk: mewujudkan layanan berkualitas, suatu kegiatan layanan memenuhi
dimensi kualitas layanan dan memastikan dimensi tersebut mampu dipersepsi
lebih oleh pemustaka. Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988:23)
dimensi yang berpengaruh pada kualitas layanan ada lima dimensi, dimana
sebelumnya berjumlah sepuluh dimensi setelah dilakuk:an analisis lebih
dalam terdapat dimensi yang mirip sehingga dikelompokkan menjadi lima
dimensi. Lima dimensi dapat terdiri:
Tangibles, dimensi ini dapat diwujudkan berupa penampilan fasilitas fisik,
peralatan, personal, dan alat-alat komunikasi yang memberikan duk:ungan
terhadap kegiatan layanan sehingga memberikan kesan menarik. Kesan ini
akan memberi persepsi awal dan dapat mendorong persepsi lebih lanjut. Di
perpustakaan dimensi tangible dapat diwujudkan berupa tampilan gedung
perpustakaan, layout setiap ruangan, penampilan konter, kenyamanan
ruangan, bentuk artistik mebeler, sarana penelusuran berupa komputer.
Disamping itu mencakup pula penampilan staf perpustakaan ketika bertugas
seperti kerapian fisik seragam yang rapi sehingga enak untuk dipandang,
rambut yang tersisir rapi, pemakaian tanda pengenal, sepatu yang serasi, dan
tidak kalah penting yang sering terlupakan adalah kebersihan ruang dan
kamar kecil.

6

Reliability dapat diterjemahk:an sebagai kemampuan untuk mewujudkan

layanan yang dijanjikan, dapat dihandalkan, dan dilaksanakan secara akurat
kepada pelanggan. Dimensi kehandalan merupakan dimensi yang dianggap
penting pengaruhnya terhadap kualitas layanan. Pemberian layanan yang
terbaik dan akurat merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan
jaminan layanan yang handal kepada pemustaka, dan hal ini sangat
bermanfaat. Reliability layanan perpustakaan dapat diwujudkan dalam
memberikan jaminan ketepatan jam layanan, ketersediaan koleksi di rak
yang sesuai dengan informasi di OPAC (Online Public Access Catalog),
keakuratan data pinjaman, dan jaminan koneksi jaringan internet yang
mendukung kegiatan perpustakaan. Dengan kata lain dimensi reliability akan
menumbuhkan kepercayaan dan kepastian bahwa semua layanan dipastikan
dapat berjalan seperti yang dijanjikan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan
konsistensi dan komitmen secara menyeluruh baik di tingkat internal dan juga
ekstemal yang terkait.
Responsiveness yaitu kesediaan untuk membantu dan menyediakan layanan

yang tepat kepada pemustaka. Daya tanggap merupakan keinginan untuk
membantu pemustaka dengan menyediakan layanan yang peduli, perhatian
terhadap permasalahan pemustaka berupa permintaan, pertanyaan, keluhan
serta permasalahan yang dikeluhkan. Dalam penerapan layanan seringkali
responsiveness terabaikan disebabkan kondisi-kondisi tersebut merupakan
hal yang biasa terjadi sehingga kurang memperoleh perhatian yang lebih.
Kelemahan dalam memenuhi dimensi dapat menyebabkan penurunan citra
layanan sebagai akibat timbulnya konflik terbuka dengan menggunakan
media cetak maupun elektronik. Implementasi responsiveness di layanan
perpustakaan dapat berupa kesigapan dan kecepatan petugas dalam
membantu dalam pemanfaatan OPAC, menemukan buku di ~ atau
memberikan solusi terhadap kesulitan pemustaka ketika mencari informasi
yang tidak ada di perpustakaan, atau kecepatan dalam memberikan alternatif
yang tepat terhadap kesulitan pemustaka.
•
Assurance, yaitu pengetahuan perilaku dan kemampuan karyawan untuk
menimbulkan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggan mencilkup
kompetensi, kesopanan, kredibilitas, dan keamanan. Kegiatan layanan yang
memenuhi dimensi assurance jika memberikan citra positip kepada petugas
layanan dan pada akhimya menumbuhkan keyakinan dan jaminan dari
pelanggan. Pada layanan perpustakaan dapat diwujudkan ketika pustakawan
mampu melaksanakan dengan sopan dalam bertindak dan santun dalam
berbicara, mampu menguasai bidangtugasnya dengan baikterutama mampu
7

memberikan jawaban, araban serta altematif :tindakan atas kepentingan
pemustaka. Jika hal-hal tersebut mampu maka akan menumbuhkan
kepercayaan dari pemustaka.

Empathy, merupekan kepedulian dan perhatian secara individu yang
diberikan kepada pelanggan. Zeithaml dan Bitner ( 1996: 122) mengemukan
bahwa empati dapat mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan,
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan
konsumen terhadap produk yang dimaksudkan. Dengan demikian empati
merupakan kepedulian, pemberian perhatian kepada konsumen dengan lebih
memahami keinginan konsumen. Memandang konsumen sebagai individu
yang unik dan spesial dalam kenyataannya dapat dilakukan dengan mudah
untuk hal-hal sederhana tapi memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas
layanan. Dalam layanan perpustakaan dapat berupa respon terhadap
kebutuhan pemustaka yang bersifat spesifik misalnya kebutuhan informasi
tertentu bidang tertentu.
Demikian dimensi layanan yang berpengaruh kepada harapan pemustaka
khususnya pada layanan perpustakaan perguruan tinggi. Dan j ika dikaitkan
dengan tiga pertanyaan di awal yaitu apakah sumber daya manusia suatu saat
akan tersingkirkan oleh teknologi? Apakah pemustaka/pengguna cukup puas,
terpenuhi harapan dengan layanan teknologi tanpa harus bertemu dengan
petugas layanan? Apakah perpustakaan tanpa dinding merupakan mutasi
bentuk perpustakaan?. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tergantung
dari pustakawan. Artinya ketika teknologi mulai banyak mengambil peran di
perpustakaan, maka pustakawan harus mampu mendorong meningkatkan
kompetensinya sehingga tetap dapat memenuhi dimensi assurance,
responsiveness, empathy yang diperlukan oleh pemustaka. Dan kombinasi
yang tepat terhadap kompetensi pustakawan dan dukungan teknologi yang
tepat merupakan jawaban atas layanan dan fenomena perpustakaan tanpa
dinding. Apapun bentuknya perpustakaan untuk masa yang akan datang,
keberadaan perpustakaan harus mampu memenuhi.harapan lebih terhadap
pemustaka sehingga dapat menjadi magnet untuk melakukan kunjungan,
memanfaatkan sumber informasi untuk proses belajar mengajar, penelitian
bahkan untuk pengembangan kompetensi pribadi. Dengan demikian tidaklah
berlebihjika Perpustakaan Ubaya memiliki tagline "Libraries Change Lives
for the Better".
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SURVEI LAYANAN PERPUSTAKAAN UBAYA 2011
Pengukuran kinerja layanan perpustakaan menggunakan metode Servqwl.
Oleh : Siaggih Suglarto
Perpustakaan adalah jantung setiap program pendidikan dan
pengajaran. Nilai suatu lembaga pendidikan dapat diukur melalui
kelengkapan dan kesempumaan jasa yang dapat diberikan oleh
perpustakaannya. Perpustakaan Ubaya merupakan unit penuqjang akademik
yang mengemban tugas menUDjang Tri Dharma Perguruan Thlggi. Kualitas
layanan perpustakaan merupakan salah satu bentuk jaminan agar peran
perpustakaan dapat berkontribusi terhadap lembaga induknya dalam hal ini
Universitas Surabaya.
Pengukuran kualitas layanan di Perpustakaan Ubaya dilakukan secara
teratur sebagai upaya mengetahui tingkat keberhasilan layanan terhadap
pengguna perpustakaan (pemustaka). Salah satu metode pengukuran yang
digunakan adalah Service Quality (SERVQUAL) yang dikembangkan olehA.
Parasuraman dkk. SERVQUAL adalah perbandingan dua faktor utama, yaitu
layanan yang mereka terima dengan layanan yang diharapkan atau
diinginkan.
Menurut Parasuraman (1990), ada lima dimensi SERVQUAL sebagai
berikut : (1) tangibles, yaitu penampilan dan kemampuan sarana dan
prasarana fisik; (2). reliability yaitu kemampuan untuk memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya; (3)
responsiveness yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan
penyampaian informasi yangjelas; (4) assurance yaitu pengetahuan, kesopan
santunan, dan kemampuan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan; (5)
empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau
pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami
keinginan konsumen. Penilaian SERVQUAL perpustakaan Ubaya
menggunakan skala 1-7 yang meliputi tujuh layanan, antara lain: layanan
sirkulasi, layanan referensi, layanan skripsi, layanan audio visual, layanan
pengadaan, layanan pengolahan dan layanan administrasi.
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Pada survei yang dilaksanakan bulan
Agustus 2011, berhasil menyebarkan
informasi sebanyak 213 responden
yang terdiri dari laki-laki dengan
jumlah 64 orang (30%) dan perempuan
149 orang (70%). Secara gratis hasil
SERVQUAL perpustakaan Ubaya
ditampilkan pada grafik 1. :

Oraflk 1.
HASI L SU RVE I PE RPU ST AKA AN

C Puas

• Cuk up

!J Rendah

I

Secara keseluruhan pemustaka menyatakan puas sebesar 83% dan
cukup 13% sedangkan 4% mempersepsi rendah.
Hasil survei
per dimensi
Grafik 2.
layanan dapat dilihat pada tabel 2. Dari
HASIL SU RVEI PE RPU ST AKAAN
data menunjukkan kualitas layanan
PER DIME NSI LAYANAN
pada dimensi empathy menunjukkan
yang paling besar sebesar 23%, disusul
20%
tangibles 20%, sedangkan sisanya
masing-masing 19% pada dimensi
kualitas layanan responsiveness,
assurance dan empathy.
19%
Hasil ini menunjukkan bahwa
sumberdaya manusia perpustakaan
19%
memiliki kemampuan lebih dalam
o Tangibles
1 Reliability
memberikan layanan yang bersifat
DResponsiveness DAssurance
I Empathy
personal. Demensi tangibles dipersepsi L--==================_J
lebih baik kedua setelah unsur layanan empathy. Artinya pemustaka
mempersepsi tampilan gedung, layout, mebeler maupun penampilan petugas
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Hasil survei per bagian layananjuga menunjukkan kekuatan layanan
disamping juga kelemahan dan keduanya sangat bermanfaat untuk
pengembangan layanan perpustakaan kedepan. Secara data dapat dilihat pada
tabel1 dibawah ini.
Tabel kekuatan & kelemahan Demensi Kualitas Layanan
Baglan Layanan
Slrkulasl
Referensl
Skripsl
Pengolahan
Admlnistrasi
Audio & Visual
Pengadaan

Hasil SeN
Kekuatan
Responsiveness
Tangibles
Tangibles dan empathy
Tangibles
Tangibles
Empathy
Assurance den emoathy

ual per Dimensi
Kelemahan
Tangibles
Empathy
Responsiveness
Responsiveness
Emoathy
Assurance
Reliability

Kalau dicermati hasil data survey per bagian, masing-masing bagian
memiliki kekuatan dan kelemahan yang relative berbeda, tetapi secara
keseluruhan penampilan fisik dari masing-masing layanan adalah bagus, hal
ini dapat dilihat sebagian besar sangat kuat pada dimensi tangibles. Yang
menarik adalah pada bagian pengadaan yang memiliki kekuatan pada
assurance dan empathy artinya sumber daya manusia di bagian ini cukup
menguasai terhadap bidangnya.
Dari basil survei Perpustakaan 2011 dapat memberikan informasi dan
sekaligus rekomendasi sebagai berikut: Pertama. Kualitas layanan secara
keseluruhan menunjukkan basil yang maksimal, namun demikian ada 4%
rendah harus diwaspadai agar tidak mengganggu hasil yang telah dicapai,
untuk itu diperlukan lagi kerja keras untuk meningkatkan yang rendah
menjadi cukup dan yang cukup menjadi puas. Keduakekuatandan kelemahan
perlu dicermati lebih lanjut dengan mengkaitkan karakteristik di masingmasing bagian.
Referensi:
Parasuraman, A.(et.al), (1990) Delivering Quality Service : Balancing
Customer Perceptions and Expectation, New York: Free Press.
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PERPUSTAKAANDANDAMPAKPERKEMBANGANTEKNODOGI
Oleh : Amirul Ulum
Perkembangan teknologi informasi diberbagai belahan dunia seakan tiada
henti, bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkelanjutan baik
menjadi suplementasi ataupun substitusi.
Demikian halnya dengan
perpustakaan, yang saat ini hampir seluruh proses pengelolaan, penyediaan
dan distribusi informasinya lebih banyak bertumpu pada kekuatan teknologi
informasi. Masa depan perpustakaan sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi menuntut pustakawan sebagai profesional dibidang
informasi yang berada dibalik layar operasional perpustakaan juga harus
mengimbangi pengetahuan dan keterampilan mereka.
Perubahan yang terus berjalan juga banyak berpengaruh pada visi dan misi
perpustakaan sebagai penyedia informasi, seperti yang dituliskan oleh Libner
''from a single library to a network of libraries; from one collection to
distributed collections,·from the catalog interface to multiple interfaces;from
books and journals to information fields and streams encompassing
traditional and non-traditional forms of scholarly communication. These
include such diverse forms and genres as preprints, traditional publications~.
informal commentary, data sets, software applications, maps, video clips,
listservarchives, and web pages-all accessible, at least in principle, anytime
and anywhere "(Libner, 2003 ).

l

l

Pengembangan jaringan perpustakaan dalam suatu kerjasama berbasis
teknologi. informasi terus banyak. diJakukan oleh berbagai pihak, baik secara
bebas maupun komersial. Keberadaan perpustakaan digital. yang dapat
berinteraksi dengan perpustakaan lain dalam hal penyediaan dan pertubran
informasi akan sangat membantu pengguna untuk: menemukan informasi
yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Ketersediaan informasi tanpa
batas waktu dan ruang telah menjadi kenikmatan tersendiri bagi pengguna
yang haus akan informasi.
Pengguna perpustakaan juga memiliki peran dalam perubahan pola layanan
informasi tersebut. Jika dilihat hampir semua pengguna perpustakaan sudah
memiliki sarana akses informasi sendiri, misalnya notebook dengan
13

perangkat wifi-nya. Sehingga perpustakaan yang selama ini hanya
mengandalkan beberapa komputer untuk akses katalog online dalam jaringan
LAN, maka saat ini hampir semua perpustakaan telah melengkapi setiap
ruangannya dengan access point wifi. Tentunya ini memiliki nilai lebih untuk
jangkauan layanan, namun demikian perpustakaanjuga harus meningkatkan
kemampuan infrastruktur jaringan wifi, agar tetap terjamin kualitas dan
kecepatan akses informasi.
Kemampuan pengguna dalam memanfaatkan akses online baik melalui
website milik perpustakaan atau penyedia akses e-journal menunjukkan
tingkat pengetahuan mereka yang sudah melek teknologi. Peranan
perpustakaan dalam hal ini harus dapat mengarahkan pengguna yang
membutuhkan informasi ilmiah agar mereka dapat dengan cepat dan tepat
menemukan informasi yang dibutuhkan semaksimal mungkin dapat
menunjang studi mereka. Memang saat ini sudah menjadi kenyataan bahwa
pengguna belurn memanfaatkan portal perpustakaan sebagai
langkah awal untuk melakukan penelusuran informasi. Dengan kata lain
mereka lebih terbiasa menggunakan mesin pencari seperti Google atapun
Yahoo sebagai starting point untuk mencari informasi. Hal ini terungkap
dalam Oblinger (2007) bahwa hanya 2% mahasiswa yang memanfaatkan
website perpustakaan sebagai starting point untuk penelitian. Dan dalam
OCLC Report Perceptions of libraries and information resources (2005)
bahwa 84% pengguna biasanya menggunakan mesin pencari untuk
menelusur informasi. Hal ini menunjukkan betapa berpengaruhnya media
mesin pencari melebihi nilai lebih yang. ditawarkan oleh website-website
perpustakaan. Dengan demikian dibutuhkan upaya dari perpustakaan dalam
hal penyediaan informasi serta melakukan bimbingan dalam menelusur
informasi ilmiah yang tepat untuk studi mereka.
•

Dengan kompleksitas teknologi yang akan terus berkembang, perpustakaan
dimasa mendatang tentunya tidak serta merta dapat terlepas dari nilai-nilai
· Tetapi ada
yang murni hanya sekedar sebagai
hal mendasar yang dapat sejalan
pada
teknologi informasi sebagai kekuatan yang
4
nilai-nilai budaya. Sehingga solusi untuk masa
menjadi
masalah bagi masamerldatang. Untuk itu, menarikkiranyamembabas apa ·.
i:UI§Jllli.I.IIUUJI,,_

kim
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yang disampaikan oleh Eugenie Prime sebagai keynote speakers dalam
and Saw, 2007)
transformasi yang terjadi di perpustakaan untuk tetap fokus pada orientasi
pengguna, yang disebut fokus pada 'I' untuk diterapkan dilingkungan
perpustakaan perguruan tinggi :

SCONUL conference on the future of libraries (Todd

Institutionalisation - bagaimana perpustakaan memiliki peranan yang

penting dalam menciptakan budaya yang baik. Arti yang luas tidak hanya
menyangkut pendidikan saja, tetapi perpustakaan juga dapat dikatakan
memiliki peranan dalam peningkatan kualitas pola pikir dan tingkah laku
masyarakat. Meskipun tugas utama perpustakaan dalam kehidupan hanya
'sebatas' menyediakan informasi, namun secara kelembagaan ada nilai
budaya yang ingin disampaikan setiap bentuk dan tipe perpustakaan sesuai
dengan visi dan misi masing-masing lembaga yang menaunginya.
Perpustakaan dapat bekerjasama dengan fakultas yang ada untuk aktif
mendapatkan informasi berbagai materi yang diajarkan agar dapat
disesuaikan dengan program pengadaan pustaka, sehingga ada link and match
yang terpadu dalam proses pembelajaran.
Innovation - perkembangan teknologi informasi seakan tidak terlepas

pengembangan layanan perpustakaan. Berbagai jenis layanan baru diciptakan
untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi pengguna tanpa batasan
ruang dan waktu. Layanan berbasis teknologi internet menjadi contoh
berkembangnya inovasi dalam layanan perpustakaan, misalnya layanan
online baik untuk perpanjangan masa pinjam pustaka, pemesanan bahan
ui.RI~u·l111 permintaan informasi secara online (chatting), bahkan
telah memanfaatkan teknologi mobile sehingga semuanya
telepon genggam.
per1gg1una dalam memperoleh dan memanfaatkan
informasi. Seperti disampaikan dalam
and Saw, 2001) The catalogue should be
a
providing access beyond our local
in a seamless way, underpinned
collection,
by a "single
with a wide range of
information providers
LibraryThing,
Wikipedia, Flickr, Digg,
Internet Archive),
exchanging, reusing and
Memang secara
kuantitas, makin banyak alternatifsumber ·in.ft;rtnasl yang :tersedia .·ma!ctR ·
luas sumber pengetahuan yang akan didapatkan. Namun hal ini
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memerlukan upaya pengguna yang lebih panjang dari segi waktu untuk
memahaminya. Disinilah peran perpustakaan dibutuhkan untuk membantu
pengguna agar mampu memilah dan memilih sumber informasi yang
memang benar-benar dibutuhkan dan dapat diandalkan untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang diperlukan.
Ideation - Perpustakaan dapat menjadi tempat untuk mendorong terjadinya

demokratisasi ide, dapatjuga menjadi tempat bertemunya berbagai ide untuk
sating berbagi hingga terbentuknya suatu ide baru yang siap untuk
direalisasikan. Beberapa perpustakaan bahkan telah menyediakan tempat
khusus dengan berbagai kemampuan infrastruktur yang cukup memadai,
sehingga pengguna dapat mengapresiasikan ide yang dimiliki. Lebih dari itu
seharusnya perpustakaan juga dapat menjadi fasilitator untuk
berkembangnyadiscussion group yang setiap aktivitasnyajuga dapat menjadi
sumber informasi bagi semua pengguna yang dilayani oleh perpustakaan.
Inspiration- Merancang sebuah bentuk pelatihan atau bimbingan bagi

pengguna perpustakaan dalam pemanfaatan informasi merupakan salah satu
upaya yang dapat menciptakan inspirasi untuk pengembangan bentuk-bentuk
layanan baru. Dengan banyak berinteraksi dengan pengguna melalui berbagai
kegiatan akan dapat menyalurkan ide-ide kreatif. Adanya fasilitas online tentu
dapat menciptakan kreasi bagi pengguna dengan memanfaatkan layanan
tersebut untuk pemenuhan informasi, baik yang dapat menunjang proses
pembelajaran mereka atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan informasi
yang bersifat rekreatifbelaka.
Disamping dampak non-teknis dari perkembangan teknologi informasi,
perpustakaan juga harus mengetahui trend masa depan yang memang akan
sangat signifikan. Kita bisa melihat makin banyaknya penyedia jasa yang
menyediakan pustaka dalam bentuk digital dan multimedia. Hal ini tentunya
harus diantisipasi oleh perpustakaan, misalnya seberapa besar kemampuan
perpustakaan untuk menyediakan tempat penyimpanan atau storage untuk
material informasi tersebut. Kalau sementara ini kebanyakan perpustakaan
menyediakan banyak gigabyte ataupun sudah mencapai terabyte, apakah
sudah diantisipasi jika nantinya terus berkembang ?. Secara teknologi,
perkembangan terbaru yang memang belurn banyak dilakukan perpustakaan
di Indonesia adalah memanfaatkan apa yang dinamakan cloud computing.
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Meski secara tidak langsung kita telah merasakan manfaat yang besar dari
cloud tersebut, misalnya pemanfaatan layanan email gratis seperti yahoo
mail, google mail dan sebagainya. Sehingga kita tidak perlu menginstall
aplikasi tertentu di komputer kerja tapi tetap dengan mudah untuk
memanfaatkan layanan email yang juga dapat dipergunakan sebagai sarana
penyimpanan datadan.dokumen.
Lebih lanjut tentang implementasi cloud computing yang dapat dimanfaatkan
oleh perpustakaan akan dibahas dalam tulisan selanjutnya.
Referensi:
Saw, Grace and Todd, Heather. Library 3.0: where tut our sldOs'! World
Library and Information Congress : 73rd IFLA General
Conference and Council19-23August 2007, Durban, South Africa
Libner, Kelsey, "Working the network: a future for the academic Ubrary",
D-Lib Magazine, May 2003. Submitted for Visions: The Academic '
Library' in 2012 May 2003. http://alpha.fdu.edu/-marcum/libner.doc
( 18April2007)
Oblinger, Diana G. "Listening to what we are seeing' Paper for AUA Information
Online 2007. Sydney, February 2007.
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RAPAT KERJA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SURABAYA 2011

Suasana pegunungan
Penanggungan Desa Tamiajeng
Trawas Mojokerto cukup sejuk,
kabut gunung mulai turun
membawa hembusan angin terasa
sejuk bahkan cenderung dingin
sangat terasa di dasar kulit, seolaholah menyambut kedatangan kami
rombongan Perpustakaan yang
baru tiba sekitar pukul16.00 dalam
rangka kegiatan Rapat Kerja
Tahunan 2011.
Seluruh rombongan langsung
disambut hidangan minuman yang
menghangatkan berupa: teh, jahe,
beras kencur dan pisang goreng
melengkapi kegembiraan kami,
karena telah tiba dengan selamat
dan penawar kepenatan selama
perjalan dari Surabaya ke Trawas,
hal ini merupakan suasana Iuar
biasa yang tidak ditemukan di
Surabaya.
Kegiatan Raker diselenggarakan selama dua hari pada 15-16 Juli 2011,
kegiatan perdana diawali pertemuan awal merupakan ucapan selamat datang
dari Pimpinan Perpustakaan Ubaya sebagai tanda kegiatan Raker
•
Perpustakaan 2011 dimulai.
Secara materi kegiatan Raker dimulai pada pukul 18.30 dengan materi
bahasan evaluasi SPP tahun 2010/2011 guna menyampaikan hasil kinerja
selama satu tahun yang lalu. Dan sekaligus sebagai upaya melihat
keberhasilan dan hambatan pelaksanaan kerja, hal ini akan san gat bermanfaat
sebagai informasi penyusunan SPP tahun berikutnya. Materi berikutnya
memotret kemampuan diri sendiri melalui kegiatan evaluasi diri dengan
menekankan kemampuan, kelemahan, peluang dan harapan kedepan untuk
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pengembangan perpustakaan. Hasil evaluasi diri ini selanjutnya dibawa pada
pembahasan penyusunan SPP Perpustakaan untuk jangka pendek satu tahun
dan juga untuk jangka panjang 4 tahun, hari pertama ditutup dengan
membangun kebersamaan berupa sharing, dan hiburan.
Hari kedua, pagi-pagi sekali tim olah fisik sudah siap untuk senam dilanjutkan
sepakbola ringan. Usai sarapan dilanjutkan dengan penyampaian usulan SPP
serta pembekalan layanan dengan topik "Service Excellence" dan mengenali
"Moment of Truth" pada kegiatan layanan perpustakaan, kedua topik sangat
bermanfaat untuk bekal dalam memberikan layanan kepada pengguna yang
memliki kecenderungan meningkat khususnyakualitas layanan.
Usai pembekalan dilanjutkan permainan kelompok sebagai upaya menjalin
keakraban kekompakan untuk meraih suatu tujuan. Raker 2011 ditutup oleh
Kepala Perpustakaan tepat pukul 14.00, dan diiringi udara Pegunungan
Penanggungan yang sejuk walau siang hari, kami rombongan mulai bergerak
untukkembali ke Surabaya dengankeceriaan dan kesegaran.
Hasil Raker 2011 secara keseluruhan memperkuat fundamental terkait
semangat, komitmen, sating menghargai, lebih fresh, lebih padu diantara
seluruh staf Perpustakaan dalam rangka menjalankan secara maksimal SPP
2011-2014
Sayonarasampaijumpalagi2012.
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