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Editorial

.

"S91amat Datang Di Kampus Multikultural" Maharu Ubaya 2014,
XeJuarga Baru Keluarga Besar Universitas Surabaya.
Keingintahuan menjadi kata kunci untuk mengetahui, mengenal, dan
menikmati di lingkungan keluarga baru,
Keluarga Besar Ubaya. Dalam
rangka menyambut kehadiran keluarga baru, Universitas menyiapkan
serangkaian program bagaimana mengenal lebih dekat tentang
pembelajaran di Ubaya melalui MOB (Masa Orientasi Bersama) dimana
pada tahun ini mengangkat tema Ubaya as a Big Family. Bagi kami Keluarga
Besar Perpustakaan juga menyambut dengan suka cita Maharu Ubaya 2014
dan berkomitmen mendukung segala kebutuhan informasi dalam rangka
kegiatan belajar. Beberapa program yang telah disiapkan guna
menyambutnya diantaranya pengenalan perpustakaan yang lebih dikenal
dengan user education yang akan dilaksanakan selama bulan SeptemberOktober 2014.
Dalam rangka menyambut Maharu Ubaya 2014, Perpustakaan
melalui Bulletin Perpustakaan edisi 11, Agustus 2014 telah mempersiapkan
beberapa artikel yang akan mengantar Maharu mengenal perpustakaan
dengan mudah diantaranya : Rahasia Sukses Menemukan Artikel Jlmiah
Tanpa Membayar, Manfaat Google Translate untuk Aktivitas di
Perpustakaan. Disamping juga itu akan menampilkan artikel terkait dengan
pengelolaan perpustakaan diantaranya: Bagaimana Mengelola Gudang di
Perpustakaan, Mengatasi Gap Layanan Perpustakaan dan juga figur
pustakawan yang mampu memberikan respon terhadap perkembangan
teknologi yaitu Pustakawan Z. Artikel penutup akan menyajikan kegiatan
pemberdayaan SDM Perpustakaan Ubaya melalui program Raker yang
mengagendakan Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja, peningkatan
wawasan melalui presentasi tentang lnovasi dalam Layanan dan juga
pengasahan softskill pustakawan dengan kegiatan Game dan Susur Sungai.
(ADJI)
.94Y.a~J .me.qiaoi

Jika Anda membuat seseorang bahagia hari ini,
Anda juga membuat dia berbahagia dua pu/uh tahun /agi,
saat ia mengenang peristiwa itu
(Sydney Smith)
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RAHASIA SUKSES MENEMUKAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH TANPA
BIAYA
Oleh: Lasi

Akhir-akhir ini perkembangan informasi yang semakin cepat,
menjadikan informasi sebagai bag ian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan
masyarakat. Disamping itu, perkembangan teknologi juga menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dalam perkembangan masyarakat untuk membantu
kehidupan manusia. Salah satu aspek yang dipengaruhi adalah penyebaran
informasi. lnformasi menyebar dengan bantuan peralatan-peralatan digital
misalnya radio dan televisi. Dukungan internet pada penyebaran informasi
mempunyai peran penting di suatu perpustakaan khususnya dalam proses
temu kembali informasi pada kegiatan penelusuran informasi. Temu kembali
informasi sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan
dan memasok informasi bagi pengguna sebagai jawaban atas permintaan
atau berdasarkan kebutuhan pengguna (Sulistyo-Basuki, 1992)."Temu balik
informasi" merupakan istilah generik yang mengacu pada temu balik
dokumen atau sumber atau data dari fakta yang dimiliki unit informasi atau
perpustakan. Sedangkan penelusuran informasi merupakan bagian dari
sebuah proses temu kembali informasi yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna akan informasi yang dibutuhkan, dengan bantuan
berbagai alat penelusuran informasi yang dimiliki unit informasi.
Penelusuran lnformasi di perpustakaan merupakan layanan kepada
pemustaka dalam menemukan informasi berasal dari buku ataupun
majalah/jurnal. Sumber informasi dapat berasal dari koleksi yang ada di
lingkungan perpustakaan dan juga lembaga informasi di luar Universitas
Surabaya. Jasa penelusuran ini mencakup penelusuran dari perkembangan
informasi yang dikemas dalam bentuk CD melalui CD-ROM, dan juga
melaksanakan penelusuran jarak jauh dengan menggunakan jasa Internet.
Maksud dari layanan penelusuran informasi di perpustakaan ialah untuk
membantu pengguna dalam menulusur informasi yang tidak dimiliki
perpustakaan, baik berupa sumber informasi elektronis maupun non
elektronis. Pengguna dalam proses penelusuran informasi cukup dengan
hanya memberikan· topik, subyek· dan kata kutlci dari suatu informasi
maupun sumbefinformasi tertentu.
Tujuan Penelusuran lnformasi

Tujuan dari kegiatan .penetusuran informasi adalah untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Berkat kemajuan
teknologi informasi, terutama dengan adanya perkembangan internet yang
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dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pencarian informasi baik
informasi lokal maupun secara global. Internet memungkinkan semua data
dapat digabungkan dan diakses dari satu tempat saja, sehingga diharapkan
proses pencarian informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih
spesifik sehingga lebih menghemat waktu proses pencarian informasi.
Selama proses temu kembali informasi diperlukan ketrampilan dan
pengetahuan yang luas bagi petugas, terutama pemahaman mengenai
subyek atau bidang kajian dengan demikian ketepatan informasi yang
diperoleh pengguna akan lebih besar.
Tahapan Penelusuran lnformasi

Untuk mendapatkan hasil penelusuran yang optimal harus
diperhatikan beberapa hal penting dalam Penelusuran informasi
(Surachman,Arif), antara lain:
1.

Kunci Te/usuryakni merupakan karakteristik informasi atau dokumen
yang dapat digunakan untuk keperluan telusur dan pemilihan
dokumen/informasi. Sebagai contoh adalah data atau informasi
kebutuhan yang diberikan oleh pengguna seperti subyek, nama penulis,
judul, tahun terbit, geografis, dan sebagainya.

2.

Pencatatan Pertanyaan, merupakan sebuah prosedur yang akan
membantu penelusur dalam proses penelusuran informasi terutama
untuk keperluan: a. menghindari pengulangan penelusuran, b. bahan
evaluasi temu balik informasi, termasuk analisis prosedur yang
digunakan dan efektifitasnya, c. identifikasi kebutuhan informasi dan
dokumen, d. pencatatan pertanyaan yang diajukan, e. memahami
bahasa documenter dari pengguna, dan yang terakhir d. evaluasi
pengguna.
3. A/at Telusur, yakni merupakan alat yang digunakan sebagai sarana
untuk proses penelusuran informasi I dokumen.

Ketika pengguna mengalami kesulitan n1'encari dan mendapatkan
informasi yang dibutuhkan (sebagian besar artikel jumal) dan membutuhkan
bantuan, pengguna dapat mengajukan permintaan penelusuran informasi ke
bag ian layanan referensi perpustakaan.
Adapun media permintaan penelusuran informasi yang dapat digunakan
antara lain :
a. E-mail : permintaan penelusuran informasi dapatcfi~rimkan melalui
e-mail perpustakaan : pustaka@ubaya.ac.id
s: <:~.
<-;.,_:,
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b.

Ask-A services: permintaan penelusuran informasi dapat dikirimkan
melalui Formulir Online di Web Perpustakaan
(http://digilib.ubaya.ac.id/) pada menu "Hubungi kami".
c. Text-based chat : permintaan penelusuran informasi dapat
disampaikan melalui percakapan (chatting) antara pengguna dan
pustakawan referensi melalui Yahoo Messenger (YM) dengan
ala mat pustakaubaya@yahoo.com
d. Telpon ke perpustakaan : pada prinsipnya sama dimana setiap
pengguna yang mengajukan pertanyaan harus memberikan data
diri/identitas yang jelas dan disertai e-mail pengguna.
e. Datang langsung ke perpustakaan. Pengguna yang datang langsung
ke perpustakaan untuk mengajukan permintaan ke layanan referensi
harus mengisi form penelusuran informasi dan tetap dilengkapi email
pengguna.

~

Dari seluruh media komunikasi yang disediakan perpustakaan,
media e-mail yang paling sering digunakan pengguna dalam pengajuan
permintaan ke layanan referensi perpustakaan. Melalui email, pengguna
dapat dengan be bas menu lis apa pun yang mereka inginkan kedalam e-mail
yang dikirim ke perpustakaan. Pengiriman permintaan atau pertanyaan
pengguna ke perpustat<aan melalui email dapat dilakukan setiap waktu,
kapan pun mereka mau serta dari mana saja meraka berada. Selama
mereka membutuhkan informasi mereka dapat mengajukan permintaan
atau pertanyaan sewaktu-waktu ke perpustakaan, Pengguna berharap
respon atau jawaban yang diterima dari perpustakaan dideskripsikan lebih
jelas dan lengkap serta sesuai dengan permintaan atau pertanyaan yang
tertulis dalam email mereka. Hal inilah setidaknya dapat menjelaskan
mengapa pengguna lebih menggunakan email pustaka@ubaya.ac.id ketika
mereka mengajukan permintaan ke perpustakaan.
Mengapa perlu e-mail ? Ala~n menggunakan e-mail karena bebas
tersedia di internet sehioggamawarakat bebas untuk membuatdan memiliki
e-mail serta dapat diper~ ctengan gratis tanpa hahls adanya penambahan
perangkat lunak lainnya. Alasan lain mengapa e-mail diperlukan, adalah
karena menggunakan e-majJ pengiriman dan penerimaan informasi dapat
dilakukan dalam waktu yang sangat cepat dan berpotensi mendapatkan
informasi lebih hemat bahkantanpa biaya.
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Tahapan Penelusuran lnformasi.
a.

Penelusuran Melalui Mesin Pencari lnformasi (Search engine).
Search engine merupakan fasilitas di internet dipergunakan untuk
mengeksplorasi dan mengekploitasi berbagai sumber informasi ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi. Search engine merupakan pintu
gerbang bagi para pengguna untuk dapat membantu pengguna mencari
berbagai informasi. Dalam hal ini, Search Engine dapat berfungsi sebagai
portal di dunia maya sebelum memasuki situs (website) yang memuat
berbagai sumber informasi yang dibutuhkan pengguna yang dapat
diakses secara gratis.

Dari berbagai search engine yang ada, yang paling popular diantaranya
adalah: Google, Yahoo, dan Altavista. Melalui aplikasi browsing semacam
Internet Firefox dan Internet Explorer, ketiga mesin pencari ini dapat
diakses melalui alamat: http://www.google.com, http://www.yahoo.com,
dan http://www.altavista.com. Melalui search engine inilah akan diperoleh
hasil penelusuran dengan berbagai macam cakupan yang lebih luas
sehingga memberikan banyak pilihan jenis informasi sesuai yang
dibutuhkan.
Tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan
penelusuran informasi melalui fasilitas "search engine", dan dalam hal ini
kita menggunakan Google. Kita copy judul artikel pengajuan dari
pengguna yang termuat dalam email perpustakaan, selanjutnya kita
masukkan dengan "paste" ke "form query" yang ada dalam google.
Setelah kita copy judul artikel dan klik "paste" ke form query, dan
selanjutnya klik "google search".

,

b.

Catat lnformasi LengkapArtikel Jurnal
Hasil penelusuran search engine inilah diperoleh hasil penelusuran
dengan berbagai macam cakupan yang lebih luas sehingga memberikan
banyak pilihan jenis informasi sesuai yang dibutuhkan. Pada umumnya,
hasil penelusuran diurutkan secara ascending menu rut hasil paling terkait
berdasarkan key word yang kita masukkan dalam form query.
Dalam hal ini, jika kita "klik" hasil penelusuran yang teratas, dan muncul
tampilan secara lengkap artikel jurnal yang kita butuhkan, antara lain
penulis, judul artikel, nama jurnal penerbit, tahun terbitan, volume dan
halaman penerbitan.
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c.

Cari ala mat e-mail penulis/pengarang
Tahapan berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari alamat email penulis/pengarang artikel jurnal tersebut. Disini kita tetap
menggunakan fasilitas search engine dari Goog/e seperti pada tahapan
awal, yaitu dengan meng"copy" nama penulis/pengarang sebagai key
word dan selanjutya kita masukkan dalam form query dengan mengklik
"Paste", dan selanjutnya klik "Goog/e search". Pada tahapan ini kita bisa
menambahkan tempat afiliasi penulis/pengarang karena ada beberapa
penulis/pengarang memiliki nama sama atau hampir sama agar kita
melakukan kesalahan dengan tidak mengajukan permintaan (request)
kepada penulis/pengarang yang salah. Namun tidak semua
penulis/pengarang memiliki alamat e-mail yang dapat ditelusur melalui
internet, bisa jadi karena mereka tidak mau menampilkan alamat e-mail
mereka atau ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan hak
intelektual atas karya ilmiah yang dihasilkannya tersebut.

d.

Kirim requestke penulis/pengarang
Dari hasil penelusuran penulis/pengarang melalui search engine Google,
kita memperoleh informasi mengenai penulis/pengarang yang
bersangkutan, baik nama lengkap beserta gelar akademiknya, tempat
afiliasinya dan kontak detailnya (alamat, teJpon dan e-mail). Tahapan
selanjutnya yang dapat kita fakukan adalah mengajukan permintaan
"requesf' ke penulis/pengarang yang bersangkutan melalui e-mail
perpustakaan. Penggunaan e-mail dengan beberapa pertimbangan,
antara lain karena melalui e-mail permintaan kita akan cepat diterima
oleh penulis/pengarang yang bersangkutan (apabila penulisan e-mail
betul), mudah pengoperasian dan penggunaannya serta lebih efektif
dan efisien.

e.

Tunggu respon dari penulis/pengarang
Tahapan selanjutnya adalah menunggu respon e-mail yang kita kirimkan
ke penulis/pengarang.,f:l~a,prinsipnya, kita menunggu respon selarna 1
X 24 jam ( 1 hari keija); OB.ITIUO tidak jarang •penulis/pengarang yang
bersangkutan memberikan respon lebihdari 1 (satu) hari kerja, hal inibisa
saja terjadi karena penulis/pengarang yang bersangkutan sedang tidak
ada di tempat, tugas luar rnaupun sedang berlibur. Namun yang harus
dipahami, selama penulis/pengarang memberikan respon terhadap apa
yang kita butuhkan, maka itu sudah merupakan suatu penghargaan yang
cukup baik terhadap permintaan kita. Namun, kita juga dapat mencari email lain yang mungkin saja dimiliki oleh penulis/pengarang yang
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bersangkutan. E-mail penulis/pengarang bisa saja lebih dari satu karena
mereka memang benar-benar memiliki e-mail lebih dari satu, atau
memang karena mereka sudah ganti dengan e-mail baru disebabkan
karena pindah afiliasi tempat kerja mereka atau karena faktor lain yang
menyebabkan mereka memiliki e-mail baru.
f.

Kirimkan ucapan terima kasih
Seringkali kita memperoleh artikel jurnal dari penulis/pengarang yang
dikirimkan dengan cara melampirkan (attachment) artikel jurnal tersebut
dengan merespon email yang kita kirimkan kepada mereka, bahkan ada
beberapa penulis/pengarang yang mengirimkan beberapa artikel lain
yang mungkin berkaitan dengan permintaan yang kita kirimkan kepada
mereka. Apabila kita sudah memperoleh artikel dari penulis/pengarang,
maka kewajiban kita adalah merespon kembali e-mail dari mereka dan
sekaligus mengucapkan terima kasih atas pengiriman artikel terse but.

g.

Kirimkan Hasil Penelusuran Kepada Pengguna
Setelah kita memberikan respon e-mail penulis/pengarang dengan
ucapan terima kasih, selanjutnya setelah artikel jurnal kita peroleh maka
tugas kita sebagai pustakawan referensi adalah mengirimkan dokumen
(document delivery) artikel jurnal tersebut kepada pengguna. Pengiriman
dokumen dapat dengan cara mereply e-mail permintaan mereka yang
ditujukan kepada e-mail perpustakaan dengan sekaligus melampirkan
(attachment) artikel jurnal yang dibutuhan pengguna.

h.

Bagaimana jika tidak mendapatkan artikel jurnal?
Meskipun kita sering memperoleh artikel atas permintaan yang kita
kirimkan melalui e-mail ke penulis/pengarang, namun adakalnya kita juga
pernah memperoleh respon dari penulis/pengarang yang bersangkutan,
yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan artikel sesuai
dengan permintaan kita, dan bahkan pernah tidak memperoleh respon
sama sekali dari penulis/pengarang yang bersangkutan.
Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, antara lain:
Penulis/pengarang tidak memiliki artikel jurnal yang bersangkutan
•
baik hardcopy maupun softcopy dikarenakan artikel tersebut sudah
lama tahun terbitnya.
•
Penulis/pengarang terikat dengan hak cipta intelektual dengan
penerbit artikel yang bersangkutan, namun mereka tetap merespon
e-mail kita dengan memberikan konfirmasi mengenai hal tersebut
dan memberikan referensi kepada kita untuk men~ur)Qi langsung
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•
•

publisher dari artikel jurnal tersebut.
Penulis/pengarang artikel jurnal tersebut tidak diketahui alamat
kontaknya (alamate-mail)
Penulis/pengarang tersebut sudah meninggal dunia sehingga tidak
mungkin memberikan respon e-mail atas permintaan artikel kita
kirimkan.

Tahap terakhir yang dapat dilakukan pustakawan referensi adalah
memberikan konfirmasi dan menyarankan kepada pemustaka bahwa untuk
mendapatkan mendapatkan artikel jurnal yang dibutuhkannya, dan
selanjutnya menyarankan kepada pengguna. Pertama, melakukan
pembelian artikel jurnal tersebut apabila sangat dibutuhkan. Untuk
pembelian artikel jurnal, perpustakaan dapat memfasilitasi pembelian ke
penerbit artikel yang bersangkutan, namun semua biaya yang dikeluarkan
atas proses transaksi pembelian ditanggung oleh pengguna, Kedua
mencari artikel lain yang sama atau hampir sama judul dan kajiannya
sebagai alternatifpilihan artikeljurnal yang digunakan.

Daftar Pustaka:
Perpustakaan Universitas Surabaya.
http://digilib.ubaya.ac.id/ (akses 7 juli 2014)
Sulistyo, Basuki.1992. Pengantar ilmu perpustakaan. Jakarta: PT.
Gramedia
Surachman, Arief. Tahapan Pene/usuran lnformasi. Tersedia di:
http://myundip.files.wordpress.com/20 11/09/tahapan-penelusuraninformasi-arief-surachman.pdf [Akses 25 Juni 2013}

Jangan melihat masa lolu dengan penyet;alan, jangan pula
melihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah
sekitarmu dengan penuh kesadaran

(JQf!1es Thurber)
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MEMANFAATKAN "GOOGLE TRANSLATE" UNTUK AKTIVITAS
PERPUSTAKAAN
Oleh : Dwiyana Pinatasari

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan manfaat
banyak da/am aspek kehidupan sa/ah satu diantaranya layanan
perpustakaan. Tekno/ogi informasi telah menciptakan berbagai system
ap/ikasi guna mempermudah kegiatan yang dija/ankan manusia. Goog/e
Translate merupakan salah satu perangkat yang populer saat ini.
Maksima/isasi perangkat ini te/ah membantu beberapa kegiatan sehingga
dapat dilaksanakan dengan lebih efisien seperti /ayanan di perpustakaan.
Bahasa sebagai salah satu prasyarat uta rna man usia di bumi ini agar
dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan memahami bahasa yang
digunakan seseorang mampu menerima isyarat yang disampaikan oleh
orang lain. Media untuk menyampaikan dapat menggunakan berbagai hal
diantaranya verbal dan non verbal. Banyak cara telah dikembangkan oleh
manusia untuk memudahkan memahami bahasa bangsa lain di muka bumi
ini. Dengan kemajuan teknologi informasi telah diciptakan berbagai
perangkat penterjemah sehingga membantu hambatan bahasa yang dialami
oleh individu. Perangkat penterjemah telah dengan mudah didapatkan
secara online dan dapat digunakan setiap saat. Jika ditinjau dari cakupan
terjemahan bahasanya ada dua yaitu terjemahan dengan dua bahasa yang
berbeda (bilingual) dan perkembangan terbaru mampu menterjemahkan
dengan banyak bahasa (multilingual). Guna menambah manfaat beberapa
perangkat penterjemah telah dilengkapi dengan suara/audio (text to speed)
sehingga seseorang dapat memahami dengan mendengarkan seolah-olah
dari sumber asli.
Apa Manfaatnya dalam Perpustakaan?
Beberapa perangkat penterjemah yang dengan mudah didapatkan di
jaringan online diantaranya: google, yahoo, microsoft, apple adalah pihak
yang serius mengembangkan keakuratan hasil tnesin terjemahannya dan
sudah menyediakan fasilitas audio untuk merubah suara menjadi tulisan,
serta tulisan menjadi suara untuk diperdengarkan. Kemampuan
menterjemahkan dalam berbagai versi bahasa yang ada dibumi ini akan
memberikan kemudahan bagai mereka yang bergerak dibidang informasi
yang menuntut dapat memahami berbagai bahasa sehingga mampu
menduplikasikan kepada pihak lain. yang termasuk dalam hal ini adalah
kegiatan perpustakaan. Beberapa manfaat bagi perpustakaan diantaranya:
a.
Pengolahan bahan pustaka, dimana terdapat kegiatan penentuan
9

nomer klasifikasi dan subyek dari suatu bahan pustaka.
Sebagai pustakawan dituntut dapat memahami berbagai bahasa lain
yang telah digunakan secara resmi sebagai sarana komunikasi. Tetapi
dengan keterbatasan mungkin yang dikuasai hanya bahasa tertentu ,
sedangkan tuntutan pekerjaan harus dapat melakukan. Contohnya
seorang pustakawan menentukan nomer klasifikasi dan subyek harus
membaca dulu bahan pustaka lebih dahulu baik secara singkat maupun
sebagian besar, akan tetapi jika bahasa yang digunakan merupakan
bahasa yang tidak umum digunakan di lingkungannya seperti bahasa
Portugis atau Spanyol atau lainnya, maka keberadaan perangkat
penterjemah yang multilingual sangat diperlukan agar dapat memahami
isi dari bahan pustaka tersebut. Hal yang sama biasanya juga dialami
oleh staf pengadaan yang harus melakukan komunikasi selain bahasa
lnggris.
b.
Layanan pada pengguna perpustakaan khususnya pada bidang
penelusuran informasi.
Kebutuhan informasi bahan pustaka tidak terbatas pada bahasa yang
dominan digunakan (Bahasa lnggris) tetapi dengan perkembangan
pengetahuan teknologi yang dihasilkan oleh berbagai bangsa baik di
Asia, Eropa Timur atau bahkan di Afrika maka pustakawan dapat
menggunakan perangkat penterjemah guna mencari informasi yang
telah dihasilkan oleh bangsa yang tidak menggunakan bahasa
internasional (Bahasa lnggris ).
Perangkat Penterjemah
Kemampuan menguasai berbagai bahasa seharusnya menjadi
kewajiban bagi siapapun termasuk yang bergerak di bidang layanan
perpustakaan, akan tetapi dengan keterbatasan sehingga tidak mampu
menguasainya dengan baik. Salah satu perangkat oleh penulis
rekomendasikan adalah Google Translate, hal ini karena perangkat ini
dengan mudah diakses secara online serta mudah digunakan melalui PC,
Tablet, HP yang selama ini sudah familiar digunakan. Beberapa hal yang
harus disiapkan oteh perpustakaan yang akan menggunakan google
translate:
•
Pertama, menyiapkan perangkatuntuk mengakses goog/e translate.
Bisa berupa komputer, handphone
atau tablet. Komputer, ideatnya
dilengkapi mikrofon untuk proses input suara dan speaker untuk
memperdengarkan hasil terjemahan. Meskipun tidak semua suara akan
dikenali goog/e (chrome), tetapi hal itu lebih praktis dibanding harus
mengetik di keyboard kata per kata. Jika memilih memakai perangkat
handphone atau tablet, tentunya juga yang bisa untuk mengakses goog/e
translate.
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Kedua, setelah kita masuk di Iaman google translate, manfaatkan
fitur teks, audio yang ada, agar input suara dari mikrofon tadi bisa kita dengar
terjemahannya.
Ketiga, yaitu menyiapkan kesabaran dan keramahan kita. Hal ini
tetap panting karena tidak semua bahasa sudah diterjemahkan secara
sempurna. Kita harus maklum dengan hasil kerja sebuah mesin penterjemah
jika dibandingkan dengan penterjemah profesional. Untuk percakapan
sehari-hari, hasilnya sudah relatif memadai. Tetapi untuk hal-hal yang ilmiah,
rupanyatetap dibutuhkan seorang penterjemah profesional.
Kesimpulannya, perangkat penterjemah yang selama ini dapat dengan
mudah didapatkan sec(ira online memberikan manfaat dalam mengatasi
hambatan bahasa untuk berintera.ksi melalui tulisan maupun percakapan
ringan dengan orang asing. Namun demikian sebagai alat bantu tentu
diperlukan kemampuan bagi pengguna agar hasil dari kinerja perangkat
penterjemah dapat maksimal. .

Kebahagiaan akan tumbuh berkembang mana kala Anda
membantu orang lain. Namun bilamana Anda tidak
mencoba membantu sesama, kebahagiaan akan layu dan
mengering. Kebahagiaan bagaikan sebuah tanaman, horus
disirami tiap hari dengan sikap dan tindakan memberi

(J. Donald Walters) ·
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BAGAIMANA MENGELOLA GUDANG Dl PERPUSTAKAAN
oleh : Hari Subagijo

£

Perpustakaan merupakan suatu lembaga yang memiliki peran sangat
penting dan strategis dalam mendukung sukses program pendidikan serta
peningkatan SDM (sumberdaya manusia). Mengingathaltersebut kegiatan
berupa peningkatan kapasitas ataupun kemampuan dari petugas
perpustakaan sangatlah penting utamanya dalam pengelolaan gudang.
Untuk itulah koleksi yang ada di gudang tidak hanya sekedar ditumpuk tanpa
adanya tata kelola yang baik . Dengan tatakelola gudang yang baik maka
bahan pustaka yang ada didalamnya dapat terdeteksi dan sewaktu-waktu
dibutuhkan dapat terpenuhi dengan cepat. Untuk mencapai tujuan tersebut
ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengelola gudang,
yaitu:
1. Data pelaporan rutin : Membuat laporan kegiatan yang ada di
gudang secara rutin minimal sebulan sekali terkait dengan
pendataan koleksi yang masuk, dataf«>fef<$i !(eluar atau pendataan
koleksi yang perlu dimusnahkan karena rusak. Kegiatan ini
memudahkan bagi petugas untuk mengetahui keberadaan ant~:ma
data dan koleksi yang terdapa1.~:9Y9ang.

2. Dinding, atap.
Keacfa'~nfi~~a~'H~U~baik dfnding.I~mtai,
maupun atap harus dalam keadaan bersih, tidak lembab, dan atap
tidak ada yang berlubanglbocor. Kondisi fisik dari gudang yang
memadai ini akan menunjang keawetan dari bahan pustaka yang
disimpan.

tantaf:

3. Kebersihan dan Kerapian : Meskipun gudang identik dengan kotor
dan kumuh maka hal ini janganlah dijadikan ukyran. Meskipun bahan
pustaka yang disimpan digudang hasil dari penyiangan dikarenakan
kondisi fisik rusak atau sudah t~t edisi yang baru maka
penyimpanan di gudang . tetap. diatur agar rapi serta dijaga
kebersihannya serta dit>E:Jri ·tandat rall)bLH·ambu. Dan kegiatan ini
harusdilakukan secara berkesinambungansehingga kebersihan dan
kerapiantetap terjaga.
4. Rak Koleksi : Penyimpanan bahan pustaka di gudang akan febih
efektif dan efisien bila menggunakan rak. Dengavmenggunakan rak
koleksi, penyimpanan bahan pustak~Lqigdfang akan lebih rapi,
teratur, tidak terjadi penumpukan baftarfpustaka serta memudahkan
dalam proses pencarian kembali
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5. Lampg Penerangan
: Keberadaan sebuah gudang perlu
mempertimbangkan arah datangnya pencahayaan dari alam yakni sinar
matahari hal ini dapat mengurangi proses kelembaban ruangan disamping
itu perlu pula pencahayaan dari sumber listrik. Di dalam gudang haruslah
terang, hat ini akan mempermudah bila akan melakukan proses temu balik
bahan pustaka yang disimpan.

6. Ventilasi Udara dan Temperatur : Penempatan ventilasi udara
harus mendapat perhatian karena jangan sampai penempatan
saluran ventilasi tersebut terhalang buku/ benda sehingga dapat
mengganggu sirkulasi udara di dalam gudang. Temperatur udara
dikondisikan antara 18-24 °C. Dengan kondisi udara tersebut dapat
menghindari terjadinya kelembaban kertas di dalam gudang, serta
serangan hewan seperti: rayap, semut, dan serangga lainnya.
Kesimpulan
Keberadaan bahan pustaka perpustakaan yang sudah tidak digunakan
karena proses penyiangan meliputi bahan pus taka yang rusak, terdapat edisi
yang baru, atau ketebihan eksemplar perlu dilakukan penyimpanan di
gudang. Bahan pustaka yang terdapat digudang juga dilakukan pendataan
secara tertib, rutin. Disamping itu kondisi fisik dari gudangpun juga mendapat
perhatian baik terkait kebersihan, kerapian, keteraturan , ventilasi udara,
pencahayaan serta suhu ruangan.
Kondisi
semua ini diperlukan dengan tujuan bila ada proses temu balik dari bahan
pustaka maka petugas dengan cepat dan senang untuk melakukan
penelusuran di gudang sehingga dapat ditemukan dengan mudah.
Daftar Pustaka
http:l/gudangologi.blogspot.com/2007/04/13-jurus-mengelola-gudang.html
•
Lasa. 2007. Manajemen Perpustakaan Sekolah. Yogyakarta: Pinus
Sutamo NS. 2006. Perpustakaan dan Masyarakat. Jakarta: Sagung Seto
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MENGATASIKESENJANGAN(GAP)LAYANANPERPUSTAKAAN
(Tinjauan Jaminan Kualitas Layanan Berkelanjutan)
Oleh SUWADJI

Membangun /ayanan berkualitas di perpustakaan memerlukan usaha yang
luar biasa menyangkut pengetahuan, tenaga dan komitmen semua lini di
manajemen perpustakaan, sehingga memberi manfaat secara maksimal
terhadap fungsi dari perpustakaan, namun demikian jika tidak mampu
mengelola kesenjangan layanan yang terjadi akan sia-sia pencapaian
layanan yang sudah maksimal (berkualitas).

lmplementasi strategi layanan yang tepat kepada pelanggan di
perpustakaan (disebut pemustaka) telah memberikan manfaat secara
langsung maupun tidak langsung kepada lembaga dimana perpustakaan
berada. lndikator keberhasilan layanan secara langsung diantaranya
meningkatnya kunjungan langsung ke perpustakaan; akses online pada
website; pemanfaatan riil dari sumber informasi terdiri pinjaman dibawa
pulang atau dibaca di ruang baca untuk jenis koleksi yang pemanfaatanya
tidak perlu untuk dibawa pulang. Jndikator lain keterlibatan langsung dari
pemustaka dalam bentuk perhatian yang bertujuan membuat perpustakaan
menjadi bernilai, bentuknya dapat berupa usulan, saran bahkan kritikan atau
penyampaian berita kebaikan dart mulut ke mulut (word of mouth). Pada
tingkatan yang lebih tinggi pemustaka menjadi referen berjalan yang
menyuarakan kehandalan perpustakaan kepada pihak lain yang biasanya
disebut dengan advocate customer. Manfaat lain dari keberhasilan Jayanan
perpustakaan adalah secara tidak langsung memberikan citra positif bagi
lembaga dimana perpustakaan berada, kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholder) seperti mahasiswa, orang tua mahasiswa.
perusahaan yang memanfaatkan lulusannya dalam perannya .~
menyukseskan studi sekaligus Julusan yang beritmu mumpuni. Dehgan
demikian keberhasilan layanan perpustakaan yang menjadi supporting
system mempunyai dampak strategis terhadap keberadaan lembaganya.
Pencapaian prestasi layanan bersifat dinamis. dan sangat
dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstem, Faktor intern mencakup naik
turunnya semangat pelaksana layanan yang berdampak buruk pada perilaku
saat menjalankan tugas layanan; perubahan persepsi terhadap keberadaan
pemustaka; dan juga kurangnya dukungan dari pihak ·manajemen.
Sedangkan faktor ekstern lebih ban yak disebabk~Qieh perubahan harapan
dari pemustaka terhadap keberadaan layaMih Cfiperpustakaan rnencakup
kualitas sumber informasi termasuk kelengkapan; sarana pendukung yang
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mempermuddh aktivitas saat memanfaatkan informasi seperti perangkat
komputer, jaringan internet dan juga lingkungan dimana pemustaka
menikmati sumber informasi. Oampak dari dinamika ini adalah timbulnya
kesenjangan persepsi (perception gap) dari harapan pemustaka dengan
prestasi layanan yang mampu diberikan oleh perpustakaan.
Ketidakmampuan perpustakaan dalam memenuhi harapan dari pemustaka
akan memperlebar kesenjangan persepsi dan jika tidak dapat ditemukan
solusi akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap layanan perpustakaan.
Oengan kata lain layanan perpustakaan dikatakan tidak memuaskan dan
tidak berkualitas.
Bagaimana mengatasi kesenjangan persepsi (perception gap) dalam
layanan?
Sebelum memambahas bagaimana mengatasi kesenjangan
persepsi, akan diuraikan terlebih dahulu model-model kesenjangan yang
selama ini menjadi pijakan dalam memberikan solusi atas timbulnya
kesenjangan. Model kesenjangan yang lazim digunakan dalam layanan
dipoputerkan oleh Qio pakar fayanan yaitu Zeitam, Parasuraman dan Berry
yang dikenal dengan kesenjangan persepsi (perception gap) dimana lebih
menekankan kesenjangan yang diharapkan oleh pelanggan dengan
pelayanan yang didapatkan, rasa kecewa menjadi dampak jika harapan
tidak terpenuhL Pada model ini ditemukan kesenjangan diakibatkan
perception gap antara lain : Pertama, Kesenjangan pengetahuan
(knowledge gap) terjadi karenaadanya perbedaan antara apa yang menurut
manajemen diharapkan oleh pelanggan dengan kebutuhan aktual dan
harapan pelanggan, dengan kata lain ada perbedaan harapan persepsi
manajemen dengan pelanggan. Kedua. Kesenjangan kebijakan (policy gap)
adalah . perbedaan antara pemahaman manajemen pada harapan
pelanggan dengan standar pelayanan yang diberikan. Hal ini biasanya
terjadi karena manajemen tidak tahu atau paham standar operasional
layanan yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Dan bisa jadi karena
manajemen baru tidak me~hami arahan yang telah ditetapkan oleh
manajemen sebelumnya. Ketiga, Kesenjangan.penyajian (delivery gap)
adalah kesenjangan yang disebabkan adanya perbedaan antara standar
layanan yang ditetapkan dengan realitas tim layanan di lapangan. Hal ini
biasanya terjadi disebabkan tim layanan kurang memahami dengan jelas
standar operasional yang sudah ditetapkan oleh~ manajemen, ada
kemungkinan standar operasional dibuat kurang mencfarat, berbelit, rumit
sehingga tidak mampu diterjemahkan saat menjalaAkan rayanan. Keempat.
Kesenjangan komunikasi (communication gap), ada p~~n antara yang
dikomunikasikan perusahaan dengan apa ~yang diterima·"~h pelanggan.
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Kesenjangan ini pada umumnya terkait dengan kemudahan atau manfaat
yang dijaminkan oleh perusahaan ketika awal terjalin dalam suatu layanan.
Jika dalam kegiatan layanan di perpustakaan ternyata ditemukan terjadi
kesenjangan,jangan terburu buru mencari siapa yang salah (kambing hitam)
tetapi hendaknya mulai dilakukan inventarisasi terhadap variabel-variabel
layanan yang selama ini dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan,
dan jangan membiarkan kesenjangan tidak terselesaikan berkepanjangan.
Pihak manajemen perpustakaan yang mempunyai tanggungjawab terhadap
keseluruhan layanan dengan menginventarisasi jenis kesenjangan terjadi,
tidak semua kesenjangan diberikan solusi sama namun harus melihat dulu
jenis kesenjangan yang mana?.
•

Kesenjangan terjadi disebabkan pengetahuan maka perlu
melakukan riset pelanggan guna mengetahui kebutuhan pemustaka
akan informasi. Perlu disadari bahwa setiap pemustaka memiliki
karakter dan kebutuhan yang berbeda, dan perpustakaan harus dapat
memetakan sehingga memiliki kesamaan persepsi. Sebagai contoh
suatu perpustakaan perguruan tinggi menerapkan ketentuan tas tidak
boleh dibawa masuk pada saat kunjungan dengan tujuan keamanan,
tetapi pemustaka mempersepsi beda bahwa ketika kunjungan ke
perpustakan memerlukan keamanan untuk barang yang dibawa seperti
laptop, hand phone dan alatlainnya.

•

Kesenjangan disebabkan oleh kebijakan maka manajernen
perpustakaan perlu mengkaji ulang terhadap standarisasi layanan yang
telah ditetapkan, jika ditemukan sudah tidak sesuai maka perlu dilakukan
revisi pada standar itu saja dan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Misalnya kebijakan pendataan pengunjung pemustaka dimana setiap
pengunjung harus terekam. Jika ternyata standar operasional guna
menentukan pendataan sulit dijalankan di tingkat lapangan maka
maksud baik dari manajemen untuk memperoleh data secara spesifik
dari pengunjung perpustakaan tidak dapatterpenuhi.

•

Kesenjangan penyajian dapat diatasi dengan melakukan kontroJ
terhadap pelaksanaan standar operasional di lapangan. Pengontrolan
hendaknya dilakukan dengan rnenggunakan pendekatan yang sesuai
agar tidak berdampak negatif. Manajemen dapat memposisikan sebagai
motivator bagi pelaksana layanan agar terus bersemangat rnenerapkan
standar operasional di lapangan. Agar ada kesamaan persepsi terhadap
standar operasional maka kegiatan pelatihan untuk semua lini layanan
·
·
sangat dipelukan.

•

Kesenjangan komunikasi dapat diberikan solusi dengan memastikan

J

i
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laya~~

produk
yang dijanjikan kepada pemustaka dapat dipenuhi. Langkah
antisipasi agar kesenjangan komunikasi tidak terjadi maka perlu
menginventarisasi kern bali semua produk promosi yang telah diterbitkan dan
disampaikan ke pemustaka, sekaligus mengontrol pemenuhan
sebagaimana yang sudah dijanjikan. Seringkali untuk tujuan menarik
pemustaka, perpustakaan membuat sarana komunikasi yang berlebihan
yang berdampak sulit memenuhi, jika hal ini terjadi maka bukan kepuasan
yang didapattetapi meningkatnya keluhan dari pemustaka.
Kesenjangan layanan perpustakaan berpotensi terjadi pada layanan di
semua perpustakaan baik yang telah menerapkan layanan yang berkualitas
maupun yang belum. Memberikan respon yang cepat sebagai solusi
mengatasi kesenjangan akan lebih baik dibandingkan member respon tetapi
lambat, karena solusi yang cepat justru akan menaikkan persepsi
pemustaka terhadap kualitas layanan yang sudah dibangun oleh
perpustakaan, dan sebaliknya respon lambat bahkan masuk dalam katagori
pembiaran akan merusak persepsi baik perpustakaan dimata pemustaka,
tidak berhenti disini efek word of mouth atas persepsi kurang baik ini akan
sulit untuk dilakukan pemulihan. Oleh karena itu harus disadari bagi
penyedia layanan untuk memperhatikan kesenjangan layanan, jika ingin
meraih suatu layanan yang senantiasa di hati pemustaka.
Daftar Pustaka
Kertarajaya, Hermawan (2006), Hermawan Kartarajaya on Service, Jakarta,
Mizan
Kurniawan, Sigit (2014), Mengatasi Gap Dalam Servis Pelanggan,
Marketeers,April2014

•
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja
karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi
terinspirasi karena mereka /ebih suka bekerja. Mereka
tidak menyia-nyiakan waktu untuk menungguinspirasi

(Ernest NewmQn}
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PUSTAKAWAN "'E'
Singgih Sugiarto

Perjalanan waktu ditandai lahimya kelompok usia memi/iki kecenderungan
kesamaan dalam berperilaku maupun cara pandang. Hal ini sebagaimana
yang dimuat pada buku berjudul Grown Up Digital yang ditulis oleh Don
Tapscott (2008) bahwa secara demografis membagi penduduk dan
mengelompokkan dalam generasi, salah satunya generasi Z dimana secara
demografis di/ahirkan pada tahun 1998 dan saat ini berusia rata-rata berkisar
16 tahun. Menjadi bahasan menarik pada tulisan ini karena generasi Z ini
memiliki keunikan perilaku diantaranya mereka menginginkan kebebasan
membuat pilihan dan bersuara, menghargai keterbukaan, ketelusan dan
integriti, cenderung kepada "collaboration" dan hubungan antara satu sama
Jain; interaktif dan menginginkan sesuatu secara pantas (speed), disamping
itu juga melek terhadap teknologi.

Keniscayaan Kemajuan Teknologi
Kemajuan IPTEK yang berkembang sangat pesat memberi
kemudahan dan kesejahteraan hidup umat manusia. berbagai media
informasi memungkinkan manusia melakukan interaksi satu dengan yang
lain tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemajuan teknologi juga telah merubah
cara pandang manusia dalam berperilaku dari generasi ke generasi, kata
keterbukaan telah menjadi isu menarik pada setiap gerak manusia d~ semua
bidang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Marshall Mcluhan ahli
sejarah tahun 60an, dia memperkenalkan konsep "desa gobal" (global
village) {2013), dimana wujud desa global nantinya tidak memiliki jarak,
ruang dan waktu, sehingga informasi berjalan dengan cepat dan masif
seperti hembusan "angin topan" .
Penemuan Internet tahun 1970an merupakan keniscayaan
kemajuan teknologi yang fenomenal pada saat itu, kerena dengan internet
memungkinkan orang untuk sa1ing bertukar data dan informasi. Puncak
perkembangan internet terjadi era tahun 1990an dengan ditandai munculnya
aplikasi world wide web (www) dengan jaringan 100.000 komputer. Dan hal
ini memunculkan era generasi baru dimana k8htiupanini semakin dekat dan
tak terbatas, dapat interaksi setiap saat dimanapun seseorang berada di
belahan bumi ini. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hampir
me rata di setiap negara, termasuk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia
kurang lebih 250 juta orang atau urutan ke empat di dunia (2013). Menurut
data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet lndQReBia,'(APJII) dan Badan
Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahWa'"''jl.ltTIIah pengguna internet di
ln(:)onesia mencapai 71 juta orang hingga akl1irtahun lalu (2013), meningkat
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13% dibandi-kan catatan akhir 2012 (63 juta orang). Jonathan (2014)
menambahkan bahwa 65% (63 juta) pengguna internet di Indonesia
mengakses melalui smarthphone, peringkat lima dunia pengguna twiteer (29
Juta), perirfgkat empat dunia pengguna face book (51 juta), dan 237 juta
pengguna tetepon seluler. Khusus untuk pengguna twiteer, Indonesia
merupakan peringkat pertama teraktif di seluruh dunia. Kondisi diatas
menggambart<an bahwa sebagian besar penduduk Indonesia sudah
"melek'" teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan anak SD sudah cukup
terbiasa dengan istilah followingdi twitter(Primaretha, 2012).
Fenomena ini menurut Tapscott (2008) menjadikan cara pandang
dan berperilaku dari generasi ke generasi sangat bed a. Menurutnya secara
demografis penduduk dikelompokkan pada lima generasi diantaranya
generasi Z merupakan generasi yang terbiasa dengan dunia digital.
Generasi Z adalah manusia yang lahir diatas tahun 1998. Karakteristik
generasi Z adalah berm ental juara, ahli mobil phone, on-line di semua gadget
dan terbiasa dengan facebook maupun twitter. Bahkan segala aspek
kehidupan generasi Z berbau digital, misalnya e-banking, e-commerce, eleaming, e-joumal, e-book dan masih banyak lagi.

Pustakawan "Z"
KemajUanteknologi telah mempermudah dalam kemasan informasi,
dimana sebelumnya berbentuk sesuatu yang nyata (tangible) sekarang
ditambah dengan intangible berbentu digital (virtual) seperti e-book dan ejoumal . Perkembangan int telah merubah wajah perpustakaan dan
sekaligus pustakawan dalam melakukan sistem pengelolaan dan layanan,
guna memenuhi kebutuhan informasi pemustaka generasi Z. Melakukan
redesign kepustakawanan sesuai kebutuhan merupakan kebutuhan agar
berperan maksimal dalam memfasilitasi kebutuhan informasi dan
pengetahuan, hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Konferensi IFLA di
New Delhi pada 24 - 28 Agustus 1992 bahwa pustakawan merupakan
fasilitator perubahan informasi dan pengetahuan menjadi kecerdasan sosial
(social intelectual) dengan dasar etos-etos kemanusiaan dan kebebasan
untuk mengkases informasi (Pendit, 2014). Jadi pustakawan adalah
pengelola dan pelayan transformasi informasi menjadi kecerdasan sosial.
Melakukan redesign pustakawan tidak dilakukan pada inti (core)
profesi atau keterampilan pustakawan (pengelolaan dan pelayanan
informasi), namun lebih mengarah pada pengasahan dan penguatan nilainilai yang ideal (sesuai/cocok) untuk melayani kebutuhan informasi
pemustaka generasi Z. Nilai merupakan konsep dasar seseorang dalam
memilih tindakan, menilai orang dan menyikapi suatu fakta (Schwartz dkk,
2001 ). Fakta yang ada adalah terdapat J<ecenderungan pemustaka ini
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merupakan generasi Z yang memiliki kehidupan yang serba digital. Schwartz
menyusun sebuah tipologi nilai, yang terdiri dari sepuluh domain nilai yang
berisi sejumlah motivasi. (Schwartz,2001 ). Sepuluh domain nilai tersebut
adalah sebagai berikut: (1) self direction, (2) stimulation, (3) hedonism, (4)
security, (5) conformity, (6) tradition, (7) achievement, (8) power, (9)
benevelonce, (1 0) universalism. Setiap pustakawan memiliki sepuluh
domain nilai, namun tiap nilai memiliki kecenderungan atau orientasi yang
berbeda. Sepuluh domain nilai yang sesuai atau ideal untuk pustakawan
dalam melayani pemustaka generasi Z adalah nilai stimulation, self direction,
dan benevelonce. Jadi menu rut penulis, pustakawan "Z" adalah pustakawan
yang memiliki kecenderungan atau orientasi pada nilai stimulation, self
direction dan benevelonce.
Pustakawan "Z" dengan kecenderungan nilai stimulation adalah
pustakawan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEK.
Pustakawan sebaiknya adaptif memanfaatkan teknologi informasi
(Achmad,2001 ). Feret dan Marcinek mengatakan bahwa pustakawan harus
berjalan seirama dengan perubahan teknologi yang terus bergerak maju dan
pustakawan harus mampu beradaptasi sebagai pencari dan pemberi
informasi dalam bentuk apapun (1999). Pergeseran media baca pemustaka
kearah digital, membutuhkan respon yang cepat pustakawan yang
merupakan profesional pengelola dan penyedia informasi. Erlendsdottir
(1997) menyatakan bahwa pustakawan bukan lagi "penjaga• buku.
Pustakawan adalah information provider disituasi yang terus berubah dan
dimana kebutuhan informasi dilakukan dengan cepat dan efektif. Sekarang
misi pustakawan adalah mempromosikan jasa-jasa untuk informasi yang
terus membludak. Tanpa adpatasi dan perubahan, pustakawan akan tergilas
oleh kemajuan IPTEK.
Pustakawan "Z" dengan kecenderungan self direction adalah
pustakawan yang mampu membuat inovasi pengelolaan dan Jayanan
informasi yang bersinergi dengan perkembangan lf>TEK. Generasi Zadalatt
pemustaka visual dan melihat teks sebagai pendukung visual. Mereka
memiliki kemampuan digital (digital literate) yang lebih baik dibandingkan
dengan kemampuan mengunakan perpustakaan sebagai sumber informasi
(library literate) (Wulandari, 2011 ). Sehrngga ... 'fJ18f81<a lebih menyukai
penggunaan sumber-sumber online dibandingkan· dengan sumber infonnasi
tercetak. Karakteristik lainnya adalah segala keinginan diperoleh dengan
cepat, selalu online, bereksplorasi, pengemar sosial media, lebih menyukai
petunjuk visual yang menuntun kepada fangkah deJilio langkah dalam
memahami sebuah pengetahuan (Manuel. daliJ• Oblinger & Oblinger,
2005). Karakteristik generasi Z merluntllfpustakawan berinovasi pada
pengelolaan dan layanan informasi (Wulandari,2011).
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Misalnyls, a. engintegrasikan sistem informasi perpustakaan ke dalam
GoqpJe afau search engine lainnya, b.membuat sistem informasi yang dapat
diakses secara mudah, cepat dan user friendly dalam penggunaannya, c.
mendesain web dan sistem informasi perpustakaan yang interaktif, karena
karakeristik generasi Z menyukai tampilan visual, d. perpustakaan harus
dapat mengintegrasikan sistem temu kembali informasinya dalam satu pintu
(one stop searching) yang akan menjadi pintu masuk pada semua koleksi
yang dimitiki perpustakan.
Pustakawan "Z" dengan kecenderungan benevolence adalah
pustakawan yang selalu siap membantu pemustaka dalam mencari
informasi. Tugas utama pustakawan adalah pengelola dan pelayan informasi
yang profesional. Jadi bimbingan, empati dan bantuan pencarian informasi
merupakan pekerjaan altruisme yang berorientasi pada masyarakat yang
dilayani (pemustaka). Seiling dengan kemajuan IPTEK, maka sudah
seharusnya pustakawan mengelola informasi dengan IPTEK dan membantu
pemustaka secara tulus dan profesional demi peningkatan kualitas hidup
masyarakat pada umumnya. Mengutip kata-kata Guy Kawasaki,
harapannya pustakawan "Z" berpikir digital bertindak secara analog ,
semoga !!!.
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AGENDA TAHUNAN RAKER 2014
INOVASI LAYANAN PERPUSTAKAAN UBAYA
Di hamparan rumput hijau dengan
hembusan angin sejuk nan kaya
oksigen menembus sela-sela
paru-paru, mampu menyegarkan
seluruh tubuh. Didukung dengan
pepohonan yang rindang nan
kehijauan dipagari bebukitan
Penanggungan menjadikan arena
kegiatan outbond sebagai
aktivitas yang menyehalkan .
Pagi itu disudut lapangan narnpak
beberapa orang beratribut biru
telah rnengambil posisi dengan
tali yang dipegang erat siap
rnelakukan aksi, diatas barnbu
segitiga telah berdiri seseorang
dengan gagah siap mernberi
komando kepada ternan-ternan
yang lain. Begitu gambaran
kegiatan untuk mengasah soft
skill seluruh staf perpustakaan
pada Raker 2014 yang diadakan
pada Juni 2014 yang lalu.
Kegiatan Raker sebagai agenda
tahunan untuk melakukan
evaluasi bersarna antara staf
bersama pimpinan perpustakaan
terhadap kegiatan yang telah
dijalan selama satu tahun yang
silam dan juga rnenyusun rencana
satu tahun kedepan. Disamping
itu kegiatan raker juga menjadi wahana untuk mengasal soft skill sambil
meningkatkan semangat kebersamaan sebagai tim mE:muju satu tujuan sebagai
in san yang mampu bekerja secara profesional, dengan jalan mengangkat tema yang
bervariatif dari tahun ke tahun.

Jika Anda membuat seseorang bahagia hari ini,
Anda juga membuat dia berbahagia duo puluh tahun lagi,
saat ia mengenang peristiwa itu
(Sydney Smith}
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Rapat Kerja
tahun ini
mengangkat tema " lnovasi dalam
layanan perpustakaan "
merupakan tempat yang tepat
sebagai inisiasi semua staf
perpustakaan agar melakukan
inovasi layanan sebagai salah
satu upaya meningkatkan
kepuasan layanan kepada
pengguna perpustakaan
(pemustaka). Sebagai unit
layanan yang menunjang
kegiatan pembelajaran ,
perpustakan telah melakukan
penjaminan atas kegiatan
layanan dan selama ini mampu
dipenuhi dengan baik, atas kinerja
ini perpustakaan mendapat
pengakuan dengan diraihnya
sertifikasi ISO 9001 :2008 sebagai
supporting system di lingkungan
Universitas Surabaya . Menyadari
bahwa pelanggan perpustakaan
senantiasa berubah seiring
dengan perkembangan
lingkungannya maka layanan
perpustakaan juga harus
menyesuaikan pengembangan
dengan melakukan inovas i
layanan dengan tujuan agar tetap
mampu memberi jaminan
kepuasan kepada pengguna
perpustakaan . Strategi innovasi
pada layanan sebagai upaya
memberi nilai tambah pada nilai
layanan yang telah ada dapat
berbentuk pembaharuan secara
ekstrim tetapi juga dapat dilakukan pengembangan atas layanan yang sudah
berjalan baik sehingga lebih sempurna sehingga dapat mendorong frekuensi
kunjungan ke perpustakan lebih sering dari sebelumnya. Dengan demikian
melakukan inovasi tidak berarti dengan menggunakan teknologi canggih tetapi juga
dapat dilakukan dengan merubah cara pikir dari pelaksana layanan dengan
memunculkan ide-ide layanan sehingga layanan dapat dilaksanakan lebih
maksimal. (ADJI)

24

