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Editorial

Pada awal Juli 2012 berita menggembirakan untuk insan Perpustakaan Ubaya betapa
tidak selama ini pustakawan lebih banyak menghuni menara gading gedung
Perpustakaan tiba-tiba bertarung secara terbuka dalam rangka pemilihan
Pustakawan Berprestasi versi Dikti dan versi Perpustakaan Nasional. Hasilnya kedua
pustakawan tersebut menjadi utusan mewakili Jawa Timur ke Tingkat Nasional,
yaitu sdr Amirul Ulum, S.Sos. dan Lasi, S.Sos. luar biasa. Mengapa moment ini
menjadi istimewa? Dan apa sejatinya keberhasilan ini bagi insan perpustakaan
khususnya Perpustakaan Ubaya.
,
Peristiwa ini sungguh istimewa k~A keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses
pengembangan diri terkait de~an kegiatan yang ada di perpustakaan berjalan
seirama, artinya semua aktivi~didalam melaksanakan kegiatan perpustakaan yang
memberi nilai terhadap ke~daan pustakawan apalagi iklim kerja di perpustakaan
Ubaya yang sangat mendU:irung. Dengan demikian menjadi yang terbaik sebagai
pustakawan tidak menjadlmilik perseorangan tetapi juga semua insan pustakawan
yang ada di perpustakaan tersebut. Pertanyaannya mau ambil atau tidak?.
Ubaya sebagai lembaga telah memberikan ruang kepada seluruh anggota untuk
berkarya secara maksimal sesuai dengan bidangnya dan hal ini nampak jelas tertuang
pada nilai budaya berlaku di organisasi Ubaya. Personal Mastery salah satu nilai
budaya yang mendorong insan di lembaga ini menjadi insan pembelajar. Lebih lanjut
keberhasilan sebagai insan pembelajar ini dapat dishare kepada yang lain akan
memberi nilai tambah dalam rangka pengembangan untuk masa yang akan datang
(shared vision) dan hila hal ini dapat dilakukan secara alami, kami yakin insan yang
ada lemba,ga tercinta ini akan meraih prestasi yang maskimal dalam lingkup lokal,
nasionalbahkan intemasional, dan hal ini secara tidak langsung memberi citra positif
Ubaya dimata masyarakat.
Spesialuntuk Buletin Perpustakaan edisi No. 9 Juli 2012 akan mengangkat topik
tentang pustakawan masa depan. Aspek yang dilihat bisa dari personal dan juga
lembaganya. Artikel berjudul Pustakawan dan Digital Native memberikan wacana
tentang generasi yang terlahir pada lingkungan serba digital. Pustakawan "smart" di
tengah perubahan lingkungan dapat ditemukan pada artikel Menjadi Pustakawan
"Smart" di Mata Pemustaka. Artikel lain yang• juga menarik diantaranya :
Mengembangkan Koleksi Perpustakaan yang Kuat, dan terakhir bagaimana
pusta}<awan berkiprah dalam peningkatan nilai tambah karya ilmiah secara nasional
bahkan dunia melalui artikel "Kontribusi Repository Ubaya sebagai Networking
G.AitUDA (Garba Rujukan Digital)", disamping itu juga aktivitas lain perpustakaan
~rtiworkshop dan Raker. (ADJI)
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1. Tidak ada Informasi (koleksi) Minimal
Pastikan dalam pikiran pustakawan bahwa jwnlah "koleksi perpustakaan"
sudah cukup. Bentuk koleksi dan penambahan jwnlah dari masa ke masa
akan memperkuat dan memperkaya koleksi perpustakaan, tinggal
bagaimana mengelola jumlah koleksi yang besar dapat dimanfaatkan dengan
optimal.
2. lnformasi ( koleksi) Dasar
Koleksi dasar adalah koleksi yang mutlak wajib dipenuhi perpustakaan
dimana lembaga perpustakaan itu berada dapat memenuhi kebutuhan
penggunanya.
3. Dukungan instruksional
Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan hendaknya mempunyai
"payung hukum" yang ditqangkan dalam bentuk "Surat Keputusan
Lembaga" dan dukungan resmi .dari pejabat dan lembaga tempat
perpustakaan bemaung.
·
4. Penelitian
Pengukuran kekuatan koleksi perpustakaan pada periode tertentu dapat
dilakukan dengan mengadakan $ehuah penelitian dengan responden dari
internal maupun ekstemallembaga tempat perpustakaan bernaung, apakah
koleksi perpustakaan selama ini dapat dinyatakan sudah cukup kuat ataukah
belurn.
5. Kelengl.<apan
Perpustakaan diharapkan terus berkonsentrasi untuk segera melengkapi atau
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga €lari tahun
ke tahun koleksi perpustakaan akan semakin lengkap. Sedangkan \uantitas
dankualitas jenis koleksi yang dirniliki perpustakaan harus dibarengl dengan
layanan SDM yang smart dan teknologi handal menjadikan kekuata:ll koleksi
perpustakaan S~t;t)~~jq ~gkap.

menJadi~gt}t

Kekuatan koleksi
penting u:titllk: diraih suatu perpustakaan sebagai
wahana mengukur sampai. seberapa tinggi mampu memenuhi kebutuhan koleksi
bagi pemustaka. Untt!k itu. p~rpustakaan hendaknya membangun kekuatan Iroleksi
dengan menetapkan standaryang tinggi untuk mencapai keunggulan koleksi dengan
tujuan perpustakaan tetap ada di hati pemustaka setiap saat memerlukan informasi
(heart and mind),jangan sampai pemustaka kecewa dan meninggalkan perpustakaan
seperti tidak ada perpustakaan (tanda kiamat bagi perpustakaan ).
Referensi:
Teguh Yudi C, Kiner}a Standar Suatu Perpustakaan: Univ. Negeri Malang, 2010
Andover-Harvard Theological Library, Collection Strengths, 2011
http:/lwww.questionpoint.org/crs/html/help/sl/profile/pr_ collstrng_strnglvls. html
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Parlinah Moedjiono [et.al], Perpustakaan Perguruan Tinggi : Buku Pedoman,
2nd. ed.: Dirjen Dikti Depdikbud, 1994

RAPATKERJA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SURABAYA 2012

Kesejukan pegunungan Penangungan Desa
Tamiajeng Trawas Mojokerto masih terasa
seperti raker tahun sebelumnya, yang
membedakan adalah lingkungan UTC
dengan hadimya beberapa bangunan barn
yang khas dan menyatu dengan alam.
Begitu gambaran tempat Raker
Perpustakaan Ubaya 2012. Gambaran
lingkungan juga mencerminkan suasana
rombongan perpustakaan kali ini, dimana
unitArsip dan PAM yang sebelumnya
di luar keluarga perpustakaan pada kesempatan ini bersatu dengan perpustakaan dan
langsung menyatu dengan menjadi keluarga perpustakaan.
RakerPerpustakaan 2012 dilaksanakan 27-28 Juli 2012, mengangkat tema-tema
standar seperti perkembangan SPP 2011-2012, dan penggalian yang mendalam
terhadap apa yang telah dicapai dan juga apa yang barns berusaba diraih untuk satu
tahun kedepanyang tertuang pada SPP 2012-2013.
00
0
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!l)isarnp~g tem.a standar yang tidak kalah penting

o:adalah \)agaimana membetltuk budaya ketja di
·nngkungan perpustakaan yang menjiwai budaya
organisasi induk yaitu Universitas Surabaya. Dua
kegiatan tersebut dilaksanakan outdoor jalan
bersama di Air Terjun Dlundung, dan indoor
dengan , presentasi "dan sharing dengan tema
Budaya. Organisasi. Tema ini sangat cocok untuk
·me:tnahatni l~mbaga tercinta dengan dinamikanya
saat ini dan masa yang· akan.datang, dan ~ag~ana ~ing.,:tnasing yang berada
didabimliya dapat berkontribusi·sesuai denganJ)eratmya~:(ADJf) . •• 0
70

i
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Perpustakaan dapat mengintegrasikan SeJ!lUa layanan yang dimiliki dengan jaringan
infonnasi yang tersedia diluar perpustakaan. Sehingga mereka berharap selalu
menemukan infonnasi yang dicari. Dilain pihak dalam hal perilaku penelusuran
infonnasi, digital natives, ketika melakUkan proses penelitian menginginkan
kemudahan dan beketja secara mandiri. Untuk itu seharusnya perpustakaan sudah
menyediakan berbagai infonnasi secara detail pada website perpustakaan, sehingga
pemustaka dapat mengakses infonnasi kapan saja dan dimana saja tanpa
menghubungi petugas perpustakaan.
Akses sumber infonnasi secara fulltext juga diharapkan oleh digital natives.
Ini merupakan tantangan bagi perpustakaan dan pustakawan agar dalam
menyediakan infonnasi yang tidak terbatas. Pada beberapa perpustakaan yang telah
menyediakan akses konten digital secara fulltext masih banyak yang membatasi
hanya pada abstrak saja, sedangkan apabila ingin akses fulltext pemustaka harus
melakukan registrasi atau menghubungi pustakawan. Tentunya hal ini bertentangan
dengan keinginan digital natives.
Pola komunikasi pemustaka perpustakaan saat ini lebih banyak dipemgaruhi
oleh perkembangan teknologi komunikasi berbasis teknologi infonnasi yang
berkembang pesat. Penggunaan telepon selular, instant messaging, serta jejaring
so sial menjadi media komunikasi utama bagi digital natives. Mereka sangat
menguasai akan hal ini dan tentunya menuntut pustakawan mampu menyediakan
akses berbasis teknologi komunikasi tersebut.
Berbagai perubahan tersebut harus disikapi secara arif oleh perpustakaan
dan pustakawan. Perkembangan teknologi infonnasi memang telah merubah semua
kondisi dilingkungan pendidikan. Namun demikian, masih banyak juga beberapa
pemustaka yang belum tersentuh akan hal tersebut. Sehingga perpustakaan harus
dapat menyediakan informasi secara seimbang. Keberadaan teknologi informasi
dengan sumber infonnasi digital tetap diimbangi dengan sumber informasi yang
berbasis cetak. Dengan demikian semua keinginan pemustaka dengan berbagai Iatar
belakang kondisi pengetahuan teknologi infonnasi tetap dapat terpenuhi

Referensi
Holliday, Wendy and Qin Li. Understanding the milltnnials: updating our
knowledge about students. Reference Services Review (2004) classic Volume 32 ·
Number 4 · 2004 · pp. 356-366
Maria Rosari Dwi Putri . Antara /cantor pos, sms dan email
http://www.antwanews.com/berita/301808/antara-kantor-pos-sms-dan-email
Prensky, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants . On the Horizon (MCB
University Press, Vol. 9No. 5, October 2001)
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MENJADI PUS TAKAWAN "SMART" DIMATA PEMUSTAKA
PERPUSTAKAAN
Suwadji
Peran perpustakaan Perguruan Tinggi.
Perpustakaan Perguruan secara umum mempunyai fungsi sebagai supporting system
untuk lembaganya dalam rangka mencapai tujuan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam
kiprah sehari-hari dengan menyediakan dan memberikan layanan segala kebutuhan
informasi untuk kegiatan belajar, mengajar dan juga penelitian. Secara umum
keberadaan perpustakaan Perguruan Tinggi dapat dikelompokkan menjadi dua.
Pertama, sebagai penyedia informasi, perpustakaan menyediakan semua kebutuhan
informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka mengetjakan tugas-tugas
perkuliahan dan juga sumber informasi untuk pengayaan pengetahuan yang telah
diperoleh di ruang perkuliahan. Untuk kepentingan pengajaran, perpustakaan
menyediakan bahan ajar yang up to date sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan tek:nQlogi:, begitu juga untuk kepentingan penelitian, perpustakaan
menyediakan referensl. data.:.data yang lengkap (sumher primer) dan rujukan (sumber
sekunder) y~gsangat diperlukan dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain
perpust~'harus membangun diri seba:gai pusat informasi untuk memenuhi
kebutuhan pengguna perpustakaan (pemustaka), dampak dalam hal ini perpustakaan
dari waktti ke waktu mengadakan informasi dalam bentuk cetak (buku, jurnal,
majalah dsb.) dan juga non cetak (koleksi digital, e-journal, e-book, media lain)
sesuai dengan~idang ilmu yang ada di lembaga perguruan tinggi. Disamping itujuga
harus mampu meny~diakan informasi yang tidak dimiliki perpustakaan dengan
membangun.kemitraan ·sesama perpustakaan atau lembaga penyedia informasi (
information networking).

Kedua, sebagai pemberi layanan informasi.
Suatu perpustakaan tidak akan berfungsi maksimal sebagai supporting systems jika
tidak mampu memberikan layanan infonnasi yang diperlukan pemustaka dalam
menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun secara fakta
memiliki sumber informasi lengkap, up to date serta telah memiliki networking yang
banyak. Sumber daya manusia perpustakaan merupakan pilar utama untuk
menjalankan peran ini. Sumb(,r daya yang memiliki kemampuan perpustakaan
khususnya layanan k~ pemustaka., dan juga pemahaman perilaku pemustaka
secara tepat. Pengama~di ~J1llgandan survey kepada pemustaka menunjukkan
bahwa.ada perge8eran perilaktJ:bagi pemustaka yang pada awalnya mendasarkan
pad& k91d.csiteks/ceta.k: jan~ ntemerlukan keahiUm, wak:t.u yang oukup banyakjika
inenggultakarinya, telah. betgeser ke~ hal-hal' yang lebih ringka$, mudah dan

tleksibet
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Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang pberkembang secara
pesat dan telah mampu mempengaruhi di seluruh aktivitas kehidupan begitu juga
pengelolaan dan layanan di perpustakaan. Untuk itu sudah menjadi tuntutan bagi
pustakawan turut berperan aktif dalam mengembangkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada pemustaka. Dengan peran aktif ini apapun pilihan
teknologi yang diaplikasikan dalam rangka menunjang aktivitas perpustakaan dapat
benar-benar bermanfaat dan masih memenuhi kaidah ilmu perpustakaan.
Sebuah contoh menarik di Perpustakaan Ubaya dalam menerapkan
peraturan/ketentuan kepada pemustaka yaitu ketentuan bahwa pemustaka tidak
diperkenankan membawa tas masuk di wilayah layanan perpustakaan tidak
terkecuali laptop. Dan adanya peratutan ini maka laptop yang dibawa masuk ke
perpustakaan tanpa tas laptop dan kabel charge tentu menjadi tidak nyaman
dipandang dan membuat ribet bagi pemustaka. Solusinya, perpustakaan
menyediakan tas jinjing yang fashionable cenderung elegan untuk digunakan
dengan menempatkan buku, alat tulis, atau laptop yang dibawa masuk ke
perpustakaan. Penyelesaian sederhana ini boleh dikatakan cukup jitu dan inovatif,
seperti pepatah "menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru" .
Men genal dan Memahami Pemustaka
Mengenal pemustaka merupakan aspek penting dalam rangka mengetahui apa saja
sebenamya yang diinginkan seorang pemustaka (pehmggaH) terkait dengan layanan
yang disediakan oleh perpustakaan. Ada beberapa cara untuk mengetahui kemauan
dan keinginan pemustaka diantaranya:
1. Sistem Penyampaian Keluhan dan Saran
Metode ini paling sering digunakan pada organisasi yang berorientasi pada
pelanggan (customer oriented) dengan menyediakan kotak saran yang ditempatkan
pada lokasi-lokasi strategis agar mudah dijangkau oleh pelanggan, bentuk lain
adalahkartukomentar, saluran bebas pulsa atau websitedsb. Fasilitasini merupakan
tempat untuk menampung saran kritik, pendapat, dan keluhan. Bagi perpustakaan
semua informasi yang masuk menjadi informasi yang berharga guna memperoleh
gambaran layanan yang selama ini telah dilaksanakan. Selain itu juga merupakan
petunjuk: permasalahan yang segera diselesaikan dalam waktu jangka pendek atas
permasalahan yang timbul di lapangan baikbetupa keluhanlkomplain,disamping itu
informasi yang masuk berupa ide-ide, harapan akan menjadi pellmjUk. dalam
pengembangan layanan berbasis pelanggan untuk masa yang akan data.ng. Cara ini
akan lebih maksimal jika dilakukan pengelolaan secara konsisten seperti jangka
waktu pengambilan atas lembar keluhan, dan komitmen pihak manajemen untuk
m~eSj)On dengan cepatatas keluhanyang masuk.

2. Gho$18/Wpping
Ouh.a mempetoleh gambaran secara langsung tentang kualitas layanan di
peri:J,sal:taan atau pesaing banyak menggunakan metode Ghost Shopping. Penerapan
diperpustakaan lebih kepada kegiatan yang berinteraksi dengan pelanggan seperti
pengadaatl,layanan administrasi, layanan sirkulasi dan layanan lain yang ada di
perpustakaan. Cara ini juga merupakan pengukuran langsung pada produk layanan
yang telah direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Ghost Shopping
diterapkan dengan memperkerjakan beberapa pemustaka menjadi ghost shoppers
untuk melakukan peran sebagai pengguna layanan perpustakaan. Mereka diminta
befinterllksi dengan staf penyedia jasa layanan, sambil melakukan pengamatan atas
respon dari petugas layanan. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan
selanjutnya dirangkum dan dilaporkan kepada pihak manajemen perpustakaan
sebagai informasi untuk melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut atas
produk layanan. Agar maksimal para ghost shopper ini jangan diketahui oleh
petugas/ karyawan yang memberikan layanan. Metode ini juga sering digunakan
untuk perusahaan yang ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan para
kompetitomya dengan tujuan dapat menentukan strategi yang tepat.
3. Lost Customer Analysis
Metode dilaksanakan dengan melakukan kontak kepada para pelanggan
yang telah berhenti menjadi pelanggan atau telah pindah ke pernsahaan lain sernpa.
Hal ini mernpakan upaya untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya sehingga
pelanggan tidak puas dan melakukan perpindahan, data dari kegiatan ini bermanfaat
untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu juga untuk langkah antisipasi agar
customer loss rate tidak terns meningkat, karena peningkatan customer loss rate
menunjukkan terjadinya kegagalan layanan akibat terns berkurangnya pelanggan
akibat tidak puas.
4.

Survei Kepuasan Pelanggan
Secara umum survei kualitas layanan digunakan untuk mengukur tingkat
kepuasan layanan kepada pihak yang menerima suatu kegiatan layanan seperti
pemustaka layanan perpustakaan, biker untuk layanan produk sepeda atau even
bersepeda, ibu rnmah tangga untuk layanan implementasi gas LPG dsb. Dengan
perkembangan teknologi komunikasi kegiatan survei dapat dilakukan dengan mudah
dengan jangkauan yang lebih luas hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhannya.
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan media antara lain : surat pos,
telepon, e-mail, websites maupun melakukan pen:yebaran kuesioner secara langsung
atau juga melakukan wawancara. Ada beberapa:m()del yang dapat digunakan survei
layanan perpustakaan, salah satunya libQual yan$ diadopsi dari ServQual.
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Pada model ini menggunakan lima dimensi yang mencerminkan kualitas suatu
layanan yang diterapkan oleh suatu perpustakaan yaitu reliability, responsiveness,
assurance, empathy, dan tangible.
Apapun pilihan cara yang digunakan oleh pustakawan dalam rangka mengenal
kebutuhan dan keinginan pemustaka akan menghasilkan sebuah gambaran informasi
awal yang harus diproses lebih lanjut guna mendapatkan suatu kesimpulan dan
rekomendasi dari suatu kegiatan layanan yang telah dilaksanakan. Dan akhir dari
kegiatan ini adalah pemahaman terhadap pemustaka mencakup kebutuhan,
keinginan mencakup harapan-harapan yang seharusnya dilakukan oleh perpustakaan
dalam memberi layanan dengan lebih mendaratkan kebutuhan dan keinginan dalam
sebuah kegiatan layanan.

Menjadi Pustakawan "Smart"
Menyadari akan peran perpustakaan Perguruan Tinggi semakin komplek seiring
dengan kebutuhan kuantitas dan kualitas informasi, perubahan perilaku pemustaka
dampak perkembangan teknologi, dan juga pergeseran format koleksi menjadi
peluang pustakawan untuk mewujudkanjati diri lebih "smart", menjadi pustakawan
profesional. Motivasi menjadi profesional perpustakaan didasarkan bahwa
pustakawan memilild kettampilan ting£P, keahlian dan mempunyai komitmen atas
pekerjaann~a sehingga ma:mpu melakukan pengembangan perpustakaan sesuai
tunt,utan lingkungan. Beberapa terobosan menjadi pustakawan profesional antara

lain:
1. Terbuka terhadap perubahan
Pepatah bijak mengatakan bahwa perubahan itu abadi, barang siapa tidak
dapat menyesuaikan dengan perubahan akan dimakan oleh perubahan tersebut. Jika
memahami secara seksama terhadap lingkungan sekitar kita bahwa pepatah tersebut
benar adanya, artinya dalam lingkungan organisasi dimana kita sebagai pustakawan
mengisi hidupnya untuk bekerja disadari atau tidak bahwa lingkungan telah
mengalami perubahan. Contoh sederhana di perpustakaan sebelumnya layanan
sirkulasi kepada pemustaka secara manual berbasis kartu dengan pola padat kerja
telah bergeser lnrbasis teknologi informasi lebih efisien. Pada pemustaka yang
sebelumnya banyak menulis untuk mencatat informasi telah bergeser menggunakan
sarana elektronik (laptop, smartphone dsb.) yang lebih mudah akses dimanapun di
lingkun.gan perpustakaan. Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa perubahan itu
harus diterima dan harus diberikan solusi oleh perpustakaan, untuk kepentingan
tersebut pustakawan sebagai penggerak kegiatan perpustakan dituntut untuk
mep.gaplikasikan bidang ilmu yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan seperti
.. pemasaran, manajemen, teknologi dsb, disamping bidang inti perpustakaan. Untuk
Pl!Stakawan dituntut juga menjadi pribadi pembelajar disamping pekerja.
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2. Meningkatkankompetensi
Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan
sesuatu, dengan demikian terkait dengan pustakawan dapat dipahami kemampuan
pustakawan dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas bidang perpustakaan.
Meningkatkan kompetensi lebih mengarah bagaimana individu untuk meningkatkan
diri agar lebih mampu melakukan sesuatu dan hal ini lebih mengarah kepada
kebutuhan dan tidak karena ada ketergantungan dengan motivasi lain. Artinya jika
suatu perpustakaan harus meningkatkan perannya dalam hal informasi dan layanan
kepada pemustaka, maka sumber daya manusia (pustakawan) yang ada dalam
organisasi perpustakaan tersebut secara naluri meningkatkan kompetensinya agar
secara individu dapat melakukan sesuatu secara maksimal, hal ini juga perwujudan
sebagai pustakawan profesional.
3. Memperluasjaringankeljasama
Abad 21 disebut sebagai abad networking, dalam dunia bisnis terkenal
networking marketing yang banyak direkomendasi oleh beberapa ahli seperti Robert
T. Kiyosaki, dan Warren Buffet. Pada era ini kemampuan untuk melakukan relasi
secara individu maupun kelompok akan menghasilkan manfaat (profit) yang luar
biasa. Dalam konteks perpustakaan dimana salah satu ukuran adalah kemampuan
perpustakaan untuk menyediakan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi baik
berupa buku, artikel jumal atau penelitian. Jika perpustakaan hanya mengandalkan
koleksi sendiri sebagai sumber informasi maka peran sebagai penyedia informasi
dapat dipenuhi secara maksimal. Guna memberi manfaat yang tinggi dimata
pengguna perpustakaan dalam hal penyediaan informasi, maka pustakawan dalam
perpustakaan tersebut harus mampu melakukan kerjasama baik secara individu
maupun kelompok dalam bentuk jaringan kerjasama sehingga kebutuhan informasi
dapat saling mendukung ketersediaan informasi. Hal ini juga telah telah dilakukan
oleh Perpustakaan Ubaya telah menjalin kerjasama dengan jaringan Forum
Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPT), APTISI, dan Badan Standarisasi Nasional
(BSN).
Kesimpulan :
Menjadi pustakawan "Smart" merupakan kebutuhan suatu perpustakaan agar dapat
menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan perpustakaan dengan tujuandapat
melaksanakan perannya secara maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut
memahami pemustaka dan membekali diri dalam rangka meningkatkan kompetensi
adalah suatu keharusan.
Referensi:
Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra (205), Service Quality & Satisfaction, Andi,
Yogyakarta.
Zeithaml, Parasuraman, Berry. Delivering quality service. 1999. NY: The Free
Press.
http://yenioei. wordpress .com/20 12/06/21 /lima-ahli-bisnis-duniamerekomendasikan-bisnis-network-marketing-bagaimana-dengan-anda/
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. MENGEMBANGKAN KEKUATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Oleb : Masybur
Setiap perpustakaan memiliki tugas membangun koleksi yang kuat demi memenuhi
kebutuhan pengguna perpustakaan. Esensinya, bahwa pustakawan kegiatan
penyediaan dan pengelolaan koleksi (pengamanan, penataan di rak dsb) lebih
mendasarkan pada kebutuhan pemustaka, untuk mencapai kondisi tersebut koleksi
yang disajikan di perpustakaan dievaluasi secara periodik dan sistematik. JW;Jni
didasarkan bahwa kenyataan kebutuhan koleksi pemustaka terus men~
perkembangan seiring perkembangan proses belajar dan mengajar; begitu:jJlga
mac am dan variasi koleksi perlu dilakukan evaluasi agar dapat memenuhi kebutuhan
dan kenyamanan pemustaka. Perpustakaan sebagai penyedia jasa layanan harus
menaruh perhatian atas kebutuhan koleksi dan juga memastikan bahwa penyediaan
koleksi memenuhi kebutuhan pemustaka dengan melakukan pengukuran kinerja.
Keberadaan fisik suatu perpustakaan berupa gedung yang megah, ruangan yang
nyaman dan dukungan teknologi yang canggih dan juga layanan bagus tidak akan
menjadi daya tarik bagi pemustaka ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan
koleksi yang diperlukan, dan hal ini tentu berdampak tidak maksimalnya fungsi
perpustakaan sebagai penyediaan informasi koleksi dan memilih untuk mendatangi
dan memanfaatkan perpustakaan lain. Sebuah paradigma menyimpulkan bahwa,
salah satu kriteria penilaian layanan perpustakaan yang bagus adalah dilihat dari
kualitas koleksinya. ·Koleksi yang .dimaksud tentu saja mencakup berbagai format
bahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan altematif para pengguna
perpustakaan terhadap media rekam infomtasi. Setiap kegiatan lain di perpustakaan
akan bergantungpad.apemilikan koleksi perpustakaan yang bersangkutan.

(Adei<ohar,Zp03). .
'

Apa yangdima:ksud kekulltan.Jt-.leksi perpustakaan?

rt

Dalam kenyataan tidak ada satupun perpustakaan menyatakan dirinya sebagai
perpustakaan yang Iengkap, setidaknya ia harus mampu mewamai khasanah
keilmuan yang dimiliki lembaga atau institusi dimana ia bemaung berupa kekuatan
koleksi yang· dimiliki. Kekuatan koleksi ini dapat dimanifestasikan dengan
kepemilikan koleksi unik yang dapat membedakan dengan koleksi perpustakaan
lain, seperti yang lazim dikatakan orang kalau mendengar, melihat koleksi yang unik
tersebut langsung ingat perpustakaan atau lembaganya. Bentuk koleksi ini dapat
berupa karya monumental lembaga, atau expert bidang tertentu yang memberikan
memori positip di benak pemustaka dan akan menjadi icon atau brand image yang
tidak dipunyai oleh perpustakaan.

Dari pengamatan penulis di lapangan, ada perpustakaan yang memberanikan diri
untuk tampil di depan publik pada bidang koleksi ke-Surabayaan dan digital
repository-nya, meskipun ia tetap berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan
koleksi penggunanya sehingga publik langsung maupun tidak langsung menegaskan
bahwa perpustakaan tersebut unggul dan terdepan pada bidang tersebut. Akibatnya,
ia menjadi rujukan publik yang ingin mendapatkan koleksi yang ia miliki.
Membangun sebuah kekuatan koleksi yang handal tidak serta merta mudah untuk
dilakukan. Berbagai aspek menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. mencakup
keakuratan dengan bidang studi, berorientasi kepada kebutuhan pengguna,
kelengkapan, kemutakhiran, kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam
pengembangan koleksi; yaitu antara pustakawan, tenaga pengajar, mahasiswa dan
kebijakan pimpinan lembaga adalah aspek yang harus dipenuhi dan bersinergi dalam
membangun kekuatan koleksi yang dapat berdaya dan berhasil guna. Maka untuk
dapat menunjang kegiatan pembangunan kekuatan koleksi perpustakan diperlukan
pembinaan koleksi secara terus menerus. Kebijakan pembinaan koleksi, pengadaan
dan pengolahan pustaka, pelestarian pustaka, serta evaluasi koleksi adalah
komponen dari kegiatan pembinaan koleksi.
Untuk mencapai koleksi handal dan bermanfaat diperlukan suatu kegiatan seleksi
bahan pustaka (pembinaan koleksi) dengan menetapkan standar seleksi jelas, baik
berupa prosedur, pedoman pengembangan koleksi, mengatur kepada pihak-pihak
yang terkait diluar dan didalam lembaga yang secara resmi disahkan oleh pimpinan
lembaga yang lebih tinggi. Disamping proses penyediaan koleksi yang tidak kalah
penting adalah perawatan koleksi sehingga tetap layak untuk dimanfaatkan oleh
pemustaka.Manfaat koleksi dapat berkurang karena frekuensi pemanfaatan yang
tinggi, cara penggunaan yang ceroboh, ruang penyimpanan yang tidak memadai,
berdebu, suhu tidak stabiL Selain perawatan secararutin, untuk menyegarkankoleksi
dapat dilakukan weeding secara teratur dengan mempertimbangkan tingkat
pemanfaatan oleh pemustaka.
Bagaimana mewujudkan koleksi yang kuat?

Sebagaimana yang telah disampaikan diawal salah satu untuk mewujudkan koleksi
yang kuat dengan melakukan evaluasi koleksi secara periodik dengan
memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dan jika diperlukan merubah standar yang
ada dengan standar yang lebih sesuai, membuat koleksi yang memiliki ke-unik-an
yang mencerminkan kekuatan koleksi yang mampu disediakan oleh perpustakaan.
Untuk mengukur apakah suatu perpustakaan memiliki koleksi yang "cukup kuat"
atau hanya apa adanya (lemah) dalam memenuhi kebutuhan pemustaka antara lain
menggunakan kaidah evaluasi antara lain:

12

1. Tidak ada Informasi (kolebi) Minimal
Pastikan dalam pikiran pustakawan bahwa jumlah "koleksi perpustakaan"
sudah cukup. Bentuk ko1eksi dan penambahan jumlah dari masa ke masa
akan memperkuat dan memperkaya koleksi perpustakaan, tinggal
bagaimana mengelola jumlah koleksi yang besar dapat dimanfaatkan dengan
optimal.
2. Informasi ( koleksi) Dasar
Koleksi dasar adalah koleksi yang mutlak wajib dipenuhi perpustakaan
dimana lembaga perpustakaan itu berada dapat memenuhi kebutuhan
penggunanya.
3. Dukungan instruksional
Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan hendaknya mempunyai
"payung hukum" yang dituangkan dalam bentuk "Surat Keputusan
Lembaga" dan dukungan resmi dari pejabat dan lembaga tempat
perpustakaan bemaung.
4. Penelitian
Pengukuran kekua~
perpustakaan pada periode tertentu dapat
dilakukan dengan. ~fa~· sebuah penelitian dengan responden dari
internal maupun eksl<mmlletttbaga tempat perpustakaan bemaung, apakah
koleksi perpustakaan selama ini dapat dinyatakan sudah cukup kuat ataukah
belum.
5. Kelengkapan
Perpustakaan diha;rapkan terus berkonsentrasi untuk segera melengkapi atau
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga dari tahun
ke tahun koleksi perpustakaan akan semakin lengkap. Sedangkan kuantitas
dan kualitas jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan harus dibarengi dengan
layanan SDM yang smart dan teknologi haadal rnm:tj~j~pk~~~koleksi

toL*si

~:::.:::~

Kclruatan

dirajh

\f~~iUsebagaJ

wahal'la men:gukur sampai seberapa tinggi mampu m
. hi kehutuh~ kolebi
bagi pemustaka. Untuk jtu perp~Jstakaan hendaknya m~~~ kekuatan kotelesi
dengan menetapkan standaryang tinggi untuk mencap2i tiennggulan koleksi dengan
tujuan perpustakaan tetap ada di hati pemustaka setiap saat memerlukan informasi
(heart and mind), jangan sampai pemustaka kecewa dan meninggalkan perpustakaan
seperti tidak ada perpustakaan (tanda kiamat bagi perpustakaan ).
Referensi:
Teguh Yudi C, Kinerja Standar Suatu Perpustakaan: Univ. Negeri Malang, 2010
Andover-Harvard Theological Library, Collection Strengths, 2011
http://www. questionpoint.org/crs/html/helplsl/profile/pr_ collstrng_strnglvls.html
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Parlinah Moedjiono [et.al], Perpustakaan Perguruan Tinggi
2nd. ed.: DirjenDikti Depdikbud, 1994

Buku Pedoman,

RAPATKERJA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SURABAYA 2012

Ke ejukan peguoungan Penangungan Desa
Tamlajeng Trawa Mojokerto masib tera a
eperti raker tahun sebelumnya, yang
membedakan adalah lingkungan UTC
dengan hadirnya beberapa bangunan baru
yang kha dan menyatu dengan alam.
Begitu gambaran tempat R aker
Perpustakaan Ubaya 20 12 . Gambaran
lingkungan juga mencerminkan sua ana
rombongan perpustakaan kali ini dimana
unitAr. ip dan PAM yang sebelumnya
di luar keluarga perpustakaan pada kesempatan ini bersatu dengan perpustakaan dan
langsung menyatu dengan menjadi keluarga perpustakaan .
Raker Perpustakaan 2012 dilaksanakan 27-28 Juli 2012, mengangkat tema-tema
standar seperti perkembangan SPP 2011-2012, dan penggalian yang mendalam
terhadap apa yang te1ah dicapai dan juga apa yang harus berusaha diraih untuk satu
tahun kedepan yang tertuang pada SPP 2012-20 13.
Disamping tema standar yang tidak kalah penting
adalah bagaimana mcmbentuk budaya kerja di
lingkungan perpustakaan yang menjiwai budaya
organisasi induk yaitu Universita Surabaya. Dua
kegiatan ter ebut dilak anakan outdoor jalan
her ama di Air Terjun Dlundung, dan indoor
dengan presentasi dan sharing dengan tema
Budaya Organisasi. Tema ini sangat cocok untuk
memahami lembaga tercinta dengan dinamikanya
saat ini dan masa yang akan datang, dan bagaimana masing-masing yang berada
didalamnya dapat berkontribusi sesuai dengan perannya. (ADJI)
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KONTRIBUSI REPOSITORY UBAYA
SEBAGAI NETWORKING GARUDA (GARBA RUJUKAN DIGITAL)
Oleh : Eko Setiawan
Pengembangan ilmu pengetabuan, teknologi dan seni di Indonesia terutama inovasi
dan penemuan baru menjadi agenda penting dalam dunia pendidik:an dan penelitian
di Indonesia. Masyarakat ilmiah di Indonesia seperti akademisi dan peneliti telab
banyak melakukan penelitian baik secara mandiri maupun kolaborasi dan
mengbasilkan karya yang sangat berkualitas. Namun demikian basil karya ilmiah ini
tidak banyak diketabui oleb umum karena tidak dipublikasikan secara terbuka atau
belum adanya media yang memfasilitasi. Akibatnya penelitian yang dibasilkan
banya menjadi catatan dan tidak dimanfaatkan oleb masyarakat, dampak lain
timbulnya duplik:asi penelitian yang sangat merugikan sumber daya (tenaga dan
biaya), dan yang sangat tragis munculnya karya jiplakan yang menjadi kekayaan
bangsa Indonesia oleb pihak lain. Situasi ini sangat bertolakbelakang dengan kondisi
di beberapa negara yang lebih berani meng-expose basil karya ilmiab melalui
jaringan terintegrasi di negaranya atau jaringan online sebingga keberadaan karya
ilmiah mampu dengan mudah ditemukan. Dari kondisi ini akan muncul pengakuan
atas kualitas karya tulis yang dibasilkan, dan pada masyarakat yang telab beradab
pada umumnya dan menjunjung tinggi peradaban maka kondisi tragis seperti
penjiplakan tidak akan terjadi, yang adajustru saling memperkaya.
GARUDA (Garba Rujukan Digital) adalah portal rujukan ilmiab untuk akses karya
ilmiah yang dibasilkan oleb akademisi dan peneliti Indonesia. Portal garuda bisa
bttp://garuda.kemdiknas.go.id/. Garuda dikembangkan oleb Dik:ti
PDII-LIPI pada tabun 2009. Sedangkan yang berperan sebagai
berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di
~»l!!>5 ....a dapat mengunduh e-journal domestik dan karya
~"'....~"""!••· tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, disertasi),
Indonesia dan pidato pengukuhan yang
nP~eb.C:Jiti di Indonesia.

.es.· ·

· macam da'tabase yang dikembangkan
Informasi Ilmiah, kemudian
-uggo1:a Tim Pengembang diubah menjadi
iQ:tiDmtast ilmiab Indonesia dalam

menampilkan sesuai dengan kepentingan setiap lembaga yang bersangkutan. Data
yang masuk dalam repository berupa karya ilmiah yang berasal dari
lembaga/universitas yang telah dikonversi ke bentuk digital untuk digunakan di
lingkungannya.
Dalam pengelolaan Portal Garuda dan Repository mutlak diperlukan kerjasama
semua kontributor. Kolaborasi antara portal Garuda dengan repository yang kuat
akan menjadikan pOrtal Garuda sebagai identitas bangsa dari segi intelektual bisa
diperhitungkan dikancah global. Bagi pengguna portal Garuda akan menjadi pintu
gerbang sumber rujukan ilmiah nasional yang diperlukan sebagai solusi untuk
menemukan sumber referensi lokal yang selama ini sulit ditemukan.

Kontribusi Perpustakaan Ubaya dalam Garuda
Universitas Surabaya mengapresiasi keberadaan portal Garuda dengan menjadikan
media untuk mempublikasikan segala kekayaan intelektual berupa karya ilmiah
sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan ilmiah seperti aktivitas
belajar dan mengajar, penelitian dan lainnya yang berdampak pada peningkatan ilmu
pengetahuan. Proses ini akan memberikan dorongan kuat untuk menghasilkan karya
yang berbobot sesuai dengan pengembangan ilmu yang ada.
Bukti nyata kuatnya dukungan dan kontribusi dalam portal garuda, Universitas
Surabaya dengan menerbitkan Surat Edaran Wakil Rektor I Universitas Surabaya
No.0465/Um/Adpesdarn/IV2012 perihal Kebijakan Unggah Karya Ilmiah, dan
jurnal melalui Repository Universitas Surabaya, dimana Perpustakaan Ubaya
sebagai kegiatan admin dalam pengelolaannya. Untuk mendukung kegiatan tersebut
pada Nopember 2011 membangun database Repository Ubaya. Dengan
menggunakan software repository yang bersifat open source dan dilakukan
modiftkasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Ubaya. Dengan menggunakan
fasilitas ini perpustakaan telah melakukan kerjasama kepada pengajar dan sebentar
lagi mahasiswa untuk dapat melakukan unggah data secara langsung (mandiri) atas
karya ilmiahnya berupa skripsi, tesis, disertasi, jumal ilmiah melalui
http://repository.ubaya.ac.id, namun demikian jika menemukan hambatan dalam
teknis dan pengalihan bentuk (digital) maka perpustakaan siap membantu.
Repository Ubaya dapat diakses melalui http://repository.ubaya.ac.id dan adanya
kerjasama yang baik dengan Portal Garuda Dikti hasil unggah data melalui sistem
harvesting setiap rninggu sekali, maka semua yang telah berhasil diunggah di
Repository Ubaya akan terkoneksi dengan Portal Garuda Dikti, dan selanjutnya akan
terindeks di Google dan Google Scholar. Artinya setiap karya yang unggah melalaui
Repository Ubaya akan sangat mudah ditelusur di Google, dan hal ini akan
memberikan manfaat yang sangat tinggi bagi penulis dan lembaganya.
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Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang pberkembang secara
pesat dan telah mampu mempengaruhi di seluruh aktivitas kehidupan begitu juga
pengelolaan dan layanan di perpustakaan. Untuk itu sudah menjadi tuntutan bagi
pustakawan turut berperan aktif dalam mengembangkan teknologi informasi dalam
memberikan layanan kepada pemustaka. Dengan peran aktif ini apapun pilihan
teknologi yang diaplikasikan dalam rangka menunjang aktivitas perpustakaan dapat
benar-benar bermanfaat dan masih memenuhi kaidah ilmu perpustakaan.
Sebuah contoh menarik di Perpustakaan Ubaya dalam menerapkan
peraturanlketentuan kepada pemustaka yaitu ketentuan bahwa pemustaka tidak
diperkenankan membawa tas masuk di wilayah layanan perpustakaan tidak
terkecuali laptop. Dan adanya peratutan ini maka laptop yang dibawa masuk ke
perpustakaan tanpa tas laptop dan kabel charge tentu menjadi tidak nyaman
dipandang dan membuat ribet bagi pemustaka. Solusinya, perpustakaan
menyediakan tas jinjing yang fashio,.able cenderung elegan untuk digunakan
dengan menempatkan buku, alat tulis, atau laptop yang dibawa masuk ke
perpustaka&n. Penyelesaian sedethana ini boleh dikatakan cukup jitu dan inovatif,
seperti pepatah "menyelesaikiUl masalah tanpa menimbulkan masalah barn" .

Mengenal dan Memaliami Pem.ustaka

I

Mengenal pemustaka merupakan aspek penting dalam rangka mengetahui apa saja
sebenarnya yang diinginkan seorang pemustaka (pelanggan) terkait dengan layanan
yang disediakan oleh perpustakaan. Ada beberapa cara untuk mengetahui kemauan
dan keinginan pemustaka diantaranya:
1. Sistem Penyampaian Keluhan dan Saran
Metode ini paling sering digunakan pada organisasi yang berorientasi pada
pelan.ggan (customer oriented) dengan menyediakan kotak saran ya.Qg ditempatkan
pada lokasi-lokasf strategis agar mudah dijangkau oleh pelanggan, bentuk lain
adalahkartukomentar, saluran bebas pulsa atau website dsb. Fasilitas ini merupakan
tempat untuk menampUQg saran kritik, pendapat, dan keluhan. Bagi perpustakaan
semua informasi yang masuk menjadi informasi yang berharga guna memperoleb
gambaran layanan ylW.g selama ini telah dilaksanakan. Selain itu juga merupakan
petunjuk permasalahan yang. segera: diselesaikan dalam waktu jangka pendek atas
petmasalaban yang timbul di lapangan baik berupakeluban!komplain, disamping itu
infQ~a;si yang masuk .berupa ide-ide, barapan akan menjadi petunjuk dalam
pengembangan layarian berbasis pelanggan untuk masa yang akan datang. Cara ini
akan l~ih maksimatjik:a dilakukan pengelolaan secara konsisten seperti jangka
waktu ·pengambilan ·atas lembar keluhan, dan komitmen pihak manajemen untuk
meresJ)Qn dengancepatataskt)luhjm yang masuk.

2.

GhostShiipping
Gona:memperoleh gambaran secara langsung tentang kualitas layanan di
perusabaan atau pesaing banyak menggunakan metode Ghost Shopping. Penerapan
di perpustakaan lebih kepada kegiatan yang berinteraksi dengan pelanggan seperti
pengadaan, layanan administrasi, layanan sirkulasi dan layanan lain yang ada di
perpustaban. Cara ini juga merupakan pengukuran langsung pada produk layanan
yang telah .direncanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Ghost Shopping
diterapkan deJ1gan memperkerjakan beberapa pemustaka menjadi ghost shoppers
uptuk melakukan peran sebagai pengguna layanan perpustakaan. Mereka diminta
l)erinteraksi dengan stafpenyediajasa layanan, sambil melakukan pengamatan atas
respon dari petugas layanan. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan
selanjutnya dirangkum dan dilaporkan kepada pihak manajemen perpustakaan
sebagai informasi untuk melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut atas
produk layanan. Agar maksimal para ghost shopper ini jangan diketahui oleh
petugas/ karyawan yang memberikan layanan. Metode ini juga sering digunakan
untuk perusahaan yang ingin mengetahui kekuatan dan kelemahan para
kompetitomya dengan tujuan dapat menentukan strategi yang tepat.
3. Lost Customer Analysis
Metode dilaksanakan dengan melakukan kontak kepada para pelanggan
yang telah berhenti menjadi pelanggan atau telah pindah ke perusahaan lain serupa.
Hal ini merupakan upaya untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya sehingga
pelanggan tidak puas dan melakukan perpindahan, data dari kegiatan ini bermanfaat
untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Selain itu juga untuk langkah antisipasi agar
customer loss rate tidak terus meningkat, karena peningkatan customer loss rate
menunjukkan terjadinya kegagalan layanan akibat terus berkurangnya pelanggan
akibat tidak puas.
4.

SurveiKepuasanPelanggan
Secara umum survei kualitas layanan digunakan untuk mengukur tingkat
kepuasan layanan kepada pihak yang menerima suatu kegiatan layanan seperti
pemustaka layanan perpustakaan, biker untuk layanan produk sepeda atau even
bersepeda, ibu rumah tangga untuk layanan implementasi gas LPG dsb. Dengan
perkembangan teknologi komunikasi kegiatan survei dapat dilakukan dengan mudah
dengan jangkauan yang lebih luas hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhannya.
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan media antara lain : surat pos,
telepon, e-mail, websites maupun melakukan penyebaran kuesioner secara langsung
atau juga melakukan wawancara. Ada beberapatnOdel yang dapat digunakan survei
layanan perpustakaan, salah satunya libQual yailg diadopsi dari ServQual.
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WORKSHOPPENGELOLAANPERPUSTAKAANSEKOLAH
BERBASIS SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
Workshop Pengelolaan
Perpustakaan Sekolah
berbasis Sistem Manajemen
Mutu 9001:2008 telah
dilaksanakan dengan lancar
sesuai dengan jadwal pada
28-29 Juni 2012 di Ruang
Pertemuan Gedung
Perpustakaan lt.5 . Kampus
Ubaya Tenggilis .
Peserta sangat antusias dengan acara workshop ini karena merupakan hal baru dalam
pengelolaan perpustakaan sekolah dan hal ini akan melengkapi implementasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008. yang telah dilaksanakan di sekolah masingmasing. Beberapa peserta malah sangat terbantu untuk dapat memahami kegiatan
ISO di lingkungannya.
Peserta dipilih berdasarkan data sekolah yang selama ini telah berkontribusi dan
telah menjalin kerjasama, khususnya para siswa yang menerus studi di Universitas
Surabaya. Jumlah peserta berasal dari SMA negeri dan swasta berjumlah 18 orang
berasal dari guru dan petugas perpustakaan. Dari jumlah peserta menunjukkan
antusias yang tinggi atas kegiatan Workshop Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
berbasis Sistem Manajemen Mutu 9001 :2008, pada saat presentasi materi, kerja
kelompok dan juga kunjungan langsung di perpustakaan.
Pola penyampaian presentasi dan praktek lapangan memudahkan peserta untuk
memahami materi di kelas, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan presentasi
masing-masing kelompok khususnya dalam membuat prosedur mutu dan
implementasi kegiatan SR. Keberhasilan penyerapan secara kelompok diapresiasi
oleh Panitia dengan memberikan doorprice dan juga hadiah kelompok yang telah
berhasil menyajikan materi workshop secara terbuka dihadapan peserta dan panitia.
Catatan akhir peserta bahwa kegiatan ini memberi manfaat bagi sekolah dan layak
untuk diadakan untuk waktu yang akan datang.
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Materi workshop yang berhasil dilaksanakan an.tara lain:
.

·~

1. Mengenal Ubaya lebih dekat merupakan salah satu bagaimana menanamkan
Ubaya denga berbagai keunggulannya kepada peserta dan diharapkan mampu
menginforma9ikan di lingkungan sekolahmasing-masing.
2. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008yang memberikan wawasan Sistem
Manajemen Mutu dan juga manfaatnya bagi pengelolaan manajemen pada suatu
organisasi termasuk di Sekolah MenengahAtas.
3. Sistem Manajemen Perpustakaan berbasis Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 merupakan implementasi sistem manajemen mutu di Perpustakaan
Ubaya khususnya bagaimana memulai dan menerapkan sehingga berhasil
mengimplementasikan danmemperoleh serufikasi ISO.
4. Pendalaman praktek langsung bagaima:ri.l:i membuat prosedur mutu, sasasran
mutu, indikator keberhasil dsb. pan juga mengukuran terhadap pelaksanaan
, sistem manajemen mum
· ··
5. Pengenalan dan pendalaman SR di perpustakaan termasuk didalamnya
bagaimana melakukan audit SR. Presentasi dan praktek langsung di lapangan..
(ADJI)

.

What is not started to day
Is never fmished tomorrow..•
Apa yang tidak diawali hari ini

Tidak akan terselesaikan bes.ok
Do the right thitlg. It will ~tify some people an.d astonish the rest
MarkTwain
··
Melakukan hal yang baik dan benar, akan membahagiakan beberapa orang dan
membuat yang lain tereengtll}~
The impossible can always ~broKen down into possibilities
Hal yang mustahil dapat selal\i ldta pilah-pilah menjadi banyak bagian yang
•
memungkinkan
If We wait for the moment when everything, absolutely everything is ready, we
shall never begin
Ivan Turgenev
Kalau kita hanya menunggu kapan semuanya jelas sudah siap, maka kita tidak
akan pemah memulainya.
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