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Editorial
Meningkatkan kualitas layanan tidak pemah ada hentinya, sebagaimana
harapan terhadap suatu layanan terns mengalami perubahan. Dahulu pemustaka
menemukan informasi buku cukup melalui jajaran kartu katalog yang berukuran 7,5
em Xl2,5 em di perpustakaan, lazimnya kartu katalog telah disusun berdasarkan
pengarang, judul dan subyek sehingga memudahkan dalam pencarian. Melalui kartu
katalog pemustaka akan dapat mengetahui keberadaan buku di perpustakaan.
Dengan perkembangan teknologi informasi, proses untuk menemukan buku diganti
dengan terminal-terminal komputer, melalui terminal computer ini pemustaka
tinggal mengetik beberapa kata k-unci di layar monitor, klik infotmasi keberadaan
buku sudah dapat diketahui, bahkan pada tampilan monitor sudah dapat diketahui
juga rangkuman dari buk-u yang sangat membantu memahami isi buku. Apakah
sudah cukup memenuhi harapan pemustaka? Tentu jawaban tidak, karena perubahan
berbanding lurus dengan waktu, seiring perjalanan waktu tuntutan pemustaka juga
mengalami peningkatan, jika pemustaka sudah mendapatkan informasi buku, tahap
selanjutnya adalah menemukan buku. untuk menemukan buku dapat menuju ke rak
langsung atau meminta bantuan petugas, dan belum tentu menemukan karena boleh
jadi bukunya bergeser. Ketidakpastian atas jaminan keberadaan buku ini dapat
dipandang titik lemah pada proses layanan buku, dan diharapkan perpustakaan
melakukan pengembangan lebih lanjut agar dapat menjamin keberadaan buku agar
pemustakamerasa puas ketika sedang mencari buku.
Pada terbitan Bulletin Perpustakaan No. 14 bulan Februari 2016 akan
membahas kemudahan-kemudahan baru yang memungkinkan dapat dilakukan oleh
perpustakaan agar dapat memberikan layanan secara maksimal. £-everything salah
satu artikel yang membahas perubahan barn yang mungkin dapat diadopsi oleh
perpustakaan untuk membantu layanan. Disamping kemudahan hal yang sangat bagi
perpustakaan adalah jaminan koleksi yang up to date dapat diwujudkan melalui
kegiatan stock opname dan weeding dan juga kebijakan yang tepat dalam pengadaan
bahan pustaka. Topk akan dikupas melalui artikel Stock Opname, Weeding dan
Kepuasan Pelanggan, sedangkan yang menyankut kebijakan akan dibahas di artikel
Kebijakan Seleksi dan Evaluasi Koleksi e-Joumal di Perpustakaan Perguruan
Tinggi. Artikel pamungkas membahas peningkatan tWtu melalui Total Quality
Management (TQM) Perpustakaan di Perpustakaan Perguruan Tinggi. (ADJI)
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STOCK OPNAME, WEEDING dan KEPUASAN PEMUSTAKA
Singgih Sugiarto
Pustakawan Perpustakaan Ubaya, e-mail:Singgih-S@staff.ubayaac.id
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, sehingga berdampak
pada kemajuan peradaban manusia. Kemajuan teknologi menghasilkan berbagai
macam inovasi, terutama dalam bidang komunikasi. Kecanggihan komunikasi
merupakan hasil cipta, rasa dan karsa para ilmuwan di bidang teknologi infonnasi.
Perkembangan teknologi tidak terbatas pada teknologi informasi saja, namun
merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan peradaban manusia
tidak ada artinya apabila tidak bermanfaat m1tuk kesejahteraan umat manusia dan
diwariskan ke generasi yang akan datang.
Untuk mewariskan kemajuan peradaban kepada generasi yang akan datang
diperlukan suatu lembaga yang marnpu untuk mengumpulkan., mengelola dan
menyebar luaskan hasil-hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga
yang sesuai dengan togas tersebut adalah perpustakaan. Perpustakaan memiliki
peran penting dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan kemajuan peradaban
antar generasi. Karena ito perpustakaan memiliki :fungsi untuk menyimpan,
pendidikan., informatif, penelitian, kultural dan rekreasi.
Perpustakaan mempunyai kewajiban untuk mendokumentasikan dan
menyebarluaskan informasi (koleksi) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
kepada pemustaka. Pemustaka merupakan individu atau kelompok yang
menggunakan layanan informasi perpustakaan. Pemustaka tidak dibatasi oleh umur,
jenis kelarnin dan ras, jadi semua orang berhak untuk mendapat layanan informasi
dari perpustakaan. Dalam menjalankan togas dan fungsinya, perpustakaan memiliki
keterbatasan. Salah sato keterbatasan perpustakaan adalah menjamin kemutakhiran
koleksi yang sesuai dengan kebutohan pemustaka.
Kemutakhiran koleksi perpustakaan ditentukan oleh kebijakan pengembangan
koleksi yang berorientasi kepada kepuasan pemustaka. Menurut Lasa
pengembangan koleksi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar
koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai delfgan kebutuhan pemustaka
(2009). Eward Evans (dalam Widodo, 2008) menambahkan bahwa "collection
development" adalah suato cara untuk mengetahui peta kekuatan dan kekurangan
atau kelemahan koleksi perpustakaan. Ada beberapa kegiatan dalam pengembangan
koleksi, antara lain seleksi, pengadaan, stock opname dan weeding. Diantara
beberapa kegiatan pengembangan koleksi, stock opname dan weeding merupakan
kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian di petpustakaan.
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Stock opname adalah suatu kegiatan penghitungan koleksi perpustakaan secara
menyeluruh. Tujuan stock opname adalah untuk mengetahui kembali jumlah koleksi
perpustakaan, baik yang masih tersimpan atau yang sudah hilang. Namun untuk
melakukan memerlukan kerja keras, dan komitmen yang tinggi, karena kegiatan
stock opname pada umumnya kurang diminati pustakawan dan staf perpustakaan,
dibandingkan pekerjaan lain yang berbasis teknologi informasi. Apalagi munculnya
opini bahwa stock opname (cacah buku) merupakan kegiatan yang berdebu, kotor,
kuno, remeh, melelahkan, membosankan dan kurang "keren". Oleh karena itu
diperlukan pemahaman yang benar bagi pustakawan dan staf perpustakaan bahwa
stock opname merupakan bagian kegiatan perpustakaan yang sangat penting dan
hams dilak-ukan oleh perpustakaan.
Stock opname dan weeding (penyiangan) merupakan kegiatan "dwi tunggal" yang
tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Weeding
merupakan kelanjutan dari kegiatan stock opname yang bertujuan mengeluarkan
koleksi (bahan pustaka) dari rak buku dengan mempertimbangkan nilai dari segi
kebutuhan pemustaka. Menurut Dictionary of Library and Information Science
(dalam Sugana, 20 11 ), weeding merupakan proses menentukan koleksi yang akan
ditarik secara permanen dan menentukan kriteria koleksi yang akan disiangkan,
khususnya terhadap tumpukan-tumpukan buku yang membuat kapasitas ruang
terbatas.
Tujuan kegiatan stock opname tidak terbatas pada penghitungan kembali koleksi
perpustakaan saja, namun terdapat manfaat yang cukup penting dari kegiatan
tersebut. Manfaat itu adalah sebagai sarana untuk mengevaluasi kebijakan
pengembangan koleksi. Artinya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat
ketepatan atau kesesuaian koleksi yang dimiliki perpustakaan dengan informasi
yang dibutuhkan pemustakanya. Disamping itu kegiatan stock opname juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk menganalisa atau mengevaluasi per judul buku.
Sehingga dapat diperoleh data atau informasi, antara lain: peminjam, frekuwensi
peminjaman, kondisi fisik dan kualitas isi per judul buku. Dengan data-data tersebut
dapat digunakan sebagai indikator untuk melakukan weeding atau penyiangan
koleksi perpustakaan.
•
Menurut HF Me Graw (dalam Evans, 2000) ada 7 kreteria weeding antara lain: 1)
memiliki duplikasi eksemplar terlalu banyak (sebaiknya maksimal5 eksemplar), 2)
merupakan koleksi sumbangan dan koleksi kurang dibutuhkan atau kurang sesuai
dengan visi dan misi perpustakaan, 3) buku-buku yang sudah usang (out o.fdate) atau
kuno terutama untuk kategori ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) edisi yang sudah
digantikan edisi baru, 5) buku yang sangat kotor, lapuk, lusuh, robek dan lain-lain,
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6) buku dengan cetakan hurufyang kecil, kualitas kertas rendah dan banyak halaman
yang hilang, 7) volume sudah tidak dibutuhkan lagi. Evans menambahkan bahwa
stock opname mempunyai 4 tujuan; 1) memperoleh tambahan tempat (buku di rak)
untuk koleksi yang barn, 2) membuat koleksi lebih bermanfaat, karena akurat,
relevan, mutakhir, dan menarik, 3) memberikan kemudahan kepada pemustaka
dalam menggunakan koleksi, dan 4) memungkinkan staf untuk mengelola koleksi
lebih efektifdan efisien ( dalam Dasar-dasar ilmu perpustakaan dan informasi, 2003).
Dampak pengembangan koleksi melalui kegiatan stock opname dan weeding tidak
dapat langsung dirasakan oleh pemustaka, berbeda denganjenis layanan yang dapat
lang sung dirasakan oleh pemustaka, seperti layanan sirkulasi, referensi, majalah dan
lain sebagainya. Kegiatan stock opname dan weedingmemiliki peran penting untuk
mencapai dan mempertahankan kepuasan pemustaka. Karena stock opname dan
weeding secara tidak langsung merupakan cerminan respon kepuasan pemustaka
terhadap layanan informasi yang disajikan perpustakaan. utamanya adalah
kemutakhiran koleksi. Menurut Sutarno bahwa koleksi merupakan salah satu unsur
yang membentuk citra perpustakaan, sehingga perpustakaan memiliki karakteristik
atau keunikan sebagai daya tarik dan perhatian pemustaka (2006). Pada akhimya,
pengembangan koleksi bertujuan w1tuk menambah jumlah, meningkatkan jenis dan
mutu koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
Dengan demikian stock opname dan 1veeding merupakan rangkaian pengembangan
koleksi perpustakaan yang harus dil akukan secara terencana, terlaksana dan terukur.
Kegiatan stock opname dan 1reeding juga merupakan cara untuk mempertahankan
kemutakhiran koleksi yang berhubungan dengan kualitas layanan informasi.
Sehingga pemustaka merasa puas dengan kualitas koleksi (informasi) yang disajikan
oleh perpustakaan. Jadi koleksi merupakan keunikan perpustakaan yang menjadi
daya tarik dan tolak ukur pemanfaatan layanan oleh pemustaka.

Daftar Pustaka
1. Evan, G Edward ( 2000). Developing library and information center collection,
Ne1v York: Library Unlimited
2. LasaHs. (2009). Kamus Kepustakawananlndonesia. Yogyakarta: PustakaBook.
3. Sugana, Janti G. 2011. "Weeding: Membuat Akses Koleksi Lebih Baik". Jurnal
Pustakawanlndonesia. 11 ( 1).
4. Sutarno,2006, Manajemen Perpustakaan:suatu pendekatan praktik. Jakarta:
Sagung Seto.
5. Qalyubi, Syihabuddin, dkk (2003 ). Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
Yogyakarta: lAIN Sunan Kalijaga..
6. http://widodo.staff. uns.ac.id/2008/12/12/sekilas-tentang-pengembangan
koleksi -perpustakaap -perguruan-tinggi=akses2 8/2/13
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e-EVERYTIDNG DI LAYANAN PERPUSTAKAAN
Suwadji
Perpustakaan Ubaya, e-mail : Suwadjistar@gmail.com

Saat ini, hampir semua perpustakaan perguruan tinggi telah mengembangkan
teknologi informasi yang memungkinkan penggunanya (pemustaka) dapat
mengakses informasi perpustakaan secara online koleksi dalam tampilan bibliograji
maupun fulltex, bentuk database berupa e-journal dan e-book. Dengan
perkembangan teknologi dan perubahan tuntutan penggunakan kedepan akan
sampai pada era connectivity secara total a tau juga disebut e-Everything dimana
tidaksekedar content saja tetapi lebih dari itu.
Pengembangan teknologi infonnasi perpustakaan secara umum bertujuan
meningkatkan pemanfaatan sumber infonnasi di perpustakaan yang bersumber pada
: buku, jumal, majalah dan terbitan lainnya. Peningkatan pemanfaatan dapat
ditunjukkan melaluijumlah kunjungan ke perpustakaan secara fisik terus meningkat
dari waktu ke waktu dan juga pemanfatan langsung. Kemudahan akses dan temu
balik, fasilitas wifi setta dukungan failitas lain diharapkan menjadi daya tarik untuk
memanfaatkan. Namun detnikian kenyataan justru kunjw1gan secara fisik
menunjukkan penurunan secara tajam, dan hal ini hampir dialami seluruh
perpustakaan perguruan tinggi yang telal1 mengembangkan system infonnasi. Fakta
lain terkait kunjungan ini bahwa kunjungan bersifat online menunjukkan
peningkatan secara tajam, artinya banyak dari pemustakamengunjungi perpustakaan
online sebelum melakukan kunjungan fisik. Pergeseran ini hams menjadi perhatian
perpustakaan yang terus mengembangkan teknologi informasi secara maksimal, di
sisi lain juga menghendaki tetap ada k.-unjungan secara fisik sehingga sumber
informasi dapat dimanfaatkan secaramaksimal.
Perubahan perilaku pemustaka tidak lepas dari pesatnya teknologi informasi serta
pengembangan perangkat komunikasi yang memungkinkan akses informasi dapat
dilakukan setiap saat dan dimanapun, begitu juga dalam memenuhi kebutuhan
infonnasi yang ada di perpustakaan maupun di lembaga lain cukup menggunakan
gadget, notebook atau laptop. Pertanyaan kritis apakali pengembangan teknologi
informasi yang berdampak pada bentuk fisik perpustakaan, jumlah sumber daya
manusia? Apakah apa sudah benar-benar akan terwujud Perpustakaan Maya,
Perpustakaan Tanpa Dinding atau perpustakaan hybrit dimana suatu perpustakaan
sudah tidak memerlukan sebuah bangunan fisik luas, dan hams dikelola banyak
banyak orang.
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Kunci jawaban diatas terletak pada para pustakawan atau yang mengelola
perpustakaan Beberapa fakta diatas menunjukkan perpustakaan perguruan tinggi
harus membuat pembahan-perubahan seiring perubahan yang dialami oleh
pemustaka pada umumnya sudah sangat menguasai teknologi informasi, dengan
memperkirakan kebutuhan, kemudahan yang dapat dijangkau dengan menggunakan
teknologi infonnasi yang akau memberikan kepuasan layanan informasi. Intinya
bagaimana pustaka pada era ini mampu menyediakan informasi melampui dmi
harapan dari pemustaka. Sebagai contoh seorang pemustaka ketika searhing buku
via gadgetnya dapat menemukan, disertai juga posisi dari koleksi berada, kondi si ini
adalah biasa. Tetapi ketika masuk perpustakaan pemustaka tinggal klik di gadgetnya
pada ISBN buk11 sudah dapat menunjukkan posisi dari buku di rak. Ini barn dapat
dikatakan melampui harapan dari pemustaka. Gambaran ini merupakan salah satu
pemanfaatan e-Everything di perpustakaan.
Apakah e- Everything ?
Pada era teknologi informasi "internet" menjadi lokomitif munculnya
pengembangan-pengembangan yang luar biasa dimana tak terpikirkan sebelumnya.
Individu dapat melakukan komunikasi secara verbal maupun visual (video call)
dengan individu yang lain pada tempat yang berbeda. Pada awa1nya dapat terhubung
dengan antar individu sudah merupakan suatu terobosan yang luar biasa, tetapi
seiring berkembangan teknologi dan juga perubahan tuntutan urgensi kebutuhan
maka tuntutan pemenuhan informasi tidak hanya tersedia tetapijugakecepatan dan
detail dari informasi, seolah-olah seperti dapat menjangkau objek secara lengkap.
Seperti jika kita mengunjungi sebuah Mall, dimana tempat parkir mobil terdiri
belasan lantai dan tidak pemah tahu apakah parkir mobil yang paling tinggi dijamin
dapat memperoleh tempat parkir. Tetapi akan lebih mudahjika kita memasuki parkir
mobil dengan menggunakan aplikasi app di gadget, dan informasinya mampu
menunjukkan tempat parkir yang kosong, dan juga dipandu untuk mencapai parkir
terse but.
Gambaran kebutuhan informasi tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat
telah mengarah memasuki masa conectivity yang total atau disebut dengan eEverything. Menurut Gartner dalam Indonesia Markplus WoW, e-Everything dapat
diartikan sebagai jaringan dari objek-objek fisik dengan teknologi yang tertanam
didalamnya untuk berkomunikasi dan merasakan atau berinteraksi dengan kondisi
internalnya atau dengan lingkungan sekitamya. Untuk membuatnya lebih mudah
untuk dipahami dimasa depan, obyek dapat mengobservasi, berbicara, berinteraksi,
dan bahkan mengendalikan sekitamya.
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Untuk dapat memanfaatkan e-everything, maka hendaknya dapat memahami ciriciri pemanfaatan e-Everything. Ada 6 cara pemanfaatan everything diantaranya:
1. Connecfl.t•ith Things
Pada kondisi ini lebih mengarah bahwa kebutuhan interaksi yang lebih real time,
dimana manusia akan mendapatkan sesuatu (infonnasi) secara detail hanya
dengan melakuan scan dari perangkat yang sudah digunakan seperti
gadget/smartphone. Misalkan kita ke sebuah supermarket cukup menscan
produk dengan gadget yang dibawa, kita mendapatkan informasi lengkap bahan,
kandungan nutrisi bahkan anjuran diet disesuaikan dengan kebutuhan kita.
2. Monitor Things
Pada monitor things lebih menekankan bahwa manusia dapat melakukan
monitoring setiap terhadap kondisi yang dialami dengan menggunakan sarana
monitoring dari perangkat teknologi yang digunakan/smatphone. Misalnya
seseorang mempunyai penyakitjantung, maka bisa memakai perangkat monitor
cardiac wireless yang sudah umum digunakan di rumah sakit. Generasi eEverything, alat yang ada di rumah sakit ini akan terhubung dengan internet, dan
dengan menggunakan smartphone melalui cardiac app yang akan dapat
monitoring kondisi jantung dan member peringatan dini melalui computer
rumah sakityang memonitor jantung seseorang.
3. Search for Things
Proses penemuan informasi tidak hanya informasinya saja tetapi telah didukung
dengan koordinat yang tepat sehingga memudahkan menemukan. Sebagai
contoh jika kita sedang mencari kunci kamar yang hilang, dengan mengetik
kunci yang hilang, sudah dapat menemukan informasi kunci dan titik
koordinatnya.
4. Manage Things
Logikanya hila kita dapat mengetalmi dimana suatu benda berada, apa saja
proses yang terkait dengan benda tersebut dan juga mengetahui kemana benda
tersebut bergerak makakita akan bisamelakukan pengaturan terhadap benda lain
yang terkait dengan benda tersebut. Sehingga peugelolaan terhadap benda
tersebut dan juga keterkaitan dengan benda tersebut dapat dilakukan lebih
efisien.
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5.

Control Things
Control of things terkait dengan konsep smart house yang berintikan teknologi
jaringan cerdas (smart grid). Smart grid ini berfungsi memonitor dan mengatur
distribusi energi antara satu peralatan dengan peralatan yang lain sehingga
konsurnsi energi dapat dikendalikan dan semuanya be:tjalan otomatis.
Contohnya teknologi yang telah diterapkan oleh peternak ikan di Indonesia
dengan rnenggunakan internet sehingga perkembangan ikan dapat dipantau
tennasuk kebutuhan surnberdayanya, dengan mernasang feeder pada pakan ikan
sehingga dapat mendeteksi pola makan ikan lalu dapat mengoptimlakan
pernberian rnakan secara terjadwal dengan do sis yang tepat. Para peternak dapat
mernantau rnelalui app di smartphone yang dapat terhubung di feeder di kolam
tersebut.
6. Play with Things
Gaming adalah fenomena yang sangat membahagiakan di era internet, dan
diperkirakan akan sernakin besar di era e-Everything. Hampir smartphone
menarnpilkan berbagai macarn game dengan background yang semakin hari
rnengarah hal nyata yang ada disekitar kita, tiada waktu luang dari anak-anak
sarnpai dengan orang dewasa tanpa mernainkan game.
Game telah menjadi sarana prornosi yang ampuh dengan bekerjasarna dengan
pembuat game, bahkan pemanfatan game telah diterapkan di beberapa
pendidikan dan pelatihan engan rnemanfaatkan data yang didapat dari obyek
yang real time.
Bagaimana e-Evetything di Perpustakaan
Perpustakaan sebagai entitas yang terkait langsung dengan penyediaan informasi
sangat rnemungkinkan untuk menuju ke era e-Everything guna lebih memberikan
manfaat kepada pengguna perpustakaan yang sudah dilengkapi teknologi yang
dibutuhkan era e-Everythings. Seperti pada connect lf ith things. Perpustakaan dapat
melengkapi koleksi buku-buku yang ditempatkan di rak sudah dilengkapi sarana
tarnbahan yang rnemungkinkan rnahasiswa menemukan buku di rak dengan hanya
melakukan scan menggunakan smartphone /gadget sudah dapat menemukan
infonnasi buku yang dicari dengan tepat dan buku yang dicari sudah dilengkapi
rangkuman atau daftar isinya. Dengan dernikian mahasiswa pasti akan merasa puas.
Akan lebih puas lagi jika dikombinasi dengan search of things dimana pengguna
melalui gadget sudah dapat menernukan posisi buku yang dicari dengan tepat karena
sudah dilengkapi koordinat dari buku yang diperlukan.
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Pada intinya pengembangan e-collections atau juga e-everythings lebih
memperkokoh pengembangan perpustakaan berorientasi kepada pemustaka,
sebagaimana hakekatnya pemustaka adalah makluk sosial yang masih akan lebih
menikmati kebutuhannya melalui interaksi dengan antar manusia. Dengan dasar ini
pengembangan teknologi informasi dengan mendasarkan kemudahan-kemudahan
yang terns ditingkatkan akau memberikan kepuasan layanan yang diaktualkan
dalam bentuk suka mengunjungi perpustakaan.
Semoga tulisan ini dapat menginisiasi bahwa perpustakaan itu nggak seperti ini hari
ini tetapi bisa lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Amin
Sumber Pustaka
Kartajaya, Hermawau (2015), Indonesia WOW, Markplus WOW, We are WOW.
Jakarta : Gramedia

"Setiap manusia adalah pemimpin; setidaknya memimpin dirinya sendiri."
(Anonim)
"Engkau tidak harus memangku jabatan agar bisa menjadi seorang
pemimpin."
(Anthony J. D'Angelo)
"Pemimpin yang baik adalah orang yang mengajarkan cara meraih potensi
diri seseorang; sementara pemimpin sejati adalah orang yang mau
membantu menemukan potensi terse but pada orang lain."
(Bo Bennet)

10

KEBIJAKAN SELEKSI DAN EVALUASI KOLEKSI E-JOURNAL
DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
Amirul Ulum
Pustakawan Perpustakaan Ubaya, e-mail: Amiru@taff.ubaya.ac.id
La tar Belakang
Generasi yang lahir pada era teknologi informasi dan era digital sudah sangat
mudah beradaptasi dengan berbagai perangkat teknologi informasi. Mereka lebih
terbiasa menggunakan perangkat teknologi informasi untuk menunjang kehidupan
sehari-hari. Generasi ini biasa disebut sebagai generasi digital natives yang lahir dan
hidup dalam era digital, mereka sudah familiar dengan ICT (Information and
Communication Technology), terbiasa menggunakan alat-alat digital secara otomatis
tanpa diajari. Kemandirian dalam menggunakan perangkat teknologi informasi
sangat mempengaruhi dalam pola pencarian inforrnasi untuk kebutuhan
pembelajaran maupun hiburan. Dengan kondisi ini digital natives dapat menerima
informasi dan beradaptasi sangat cepat, dengan cara melakukan beberapa pekerjaan
sekaligus (multita.~k).
Perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi dibidang perpustakaan
telah terjadi dengan pesat. Pustakawan berhadapan dengan tanggungjawab baru
dalam dorninasi lingkungan yang serba komputer dalarn lingkungan inforrnasi
elektronik. Sebagai agen perubahan pustakawan bertanggungjawab untuk
menyebarluaskan teknologi barn dan menjadi jembatan antara pemustaka dan
teknologi secara efektif dan efisien.
Dilain pihak, saat ini dunia mengalami
peningkatan yang luar biasa dalam hal penerbitan atau publikasi ilmiah. Kehadiran
teknologi infonnasi memungkinkan komunikasi ilmiah (scholarly communication)
antara penulis dan penerbit dapat berlangsung lebih cepat. Lahimya gerakan Open
Access (OA Movement) juga menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya
publikasi ilmiah terutama dalam bentuk jumal elektronik. Perpustakaan yang
biasanya mengkoleksi publikasi jumal dalam bentuk cetak lambat laun berubah
dengan mengadakan dalam bentuk elektronik, baik yang diawali dalam format CDROM, hingga saat ini berupa akses terhadap jumal elektronik ( e-joumal). Kondisi ini
menjadi dilema mengingat kebutuhan anggaran untuk pengembangan koleksi dalam
bentuk elektronik sangat mahal. Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka
perpustakaan hams selektif agar koleksi yang diadaltan dengan biaya mahal dapat
dimanfaatkan secru·a maksimal oleh pemustaka.
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Tinjauan Pus taka
Johnson et al. (2012) dW.am panduan yang dikeluarkan oleh IFLA
(lntemational Federation ofLibrary Associations and Institutions) mendefinisikan
e-resources sebagai berik:ut:
Electronic resources refer to those materials that require computer access,
whether through a personal computer, mainframe, or handheld mobile device.
They may either be accessed remotely via the Internet or locally.
£-resources dalam defmisi diatas menunjuk pada semua bahan (koleksi) yang
membutuhkan akses komputer baik secara remote (jarakjauh) maupun secara local
melalui komputer personal (PC), mainframe, atau perangkat mobile. Johnson juga
mernberikan deskripsi dalam pedoman pengadaan koleksi elektronik dan online
adalah:
1. Kelayakan Teknis :
a) Ketersediaan akses, misalnya remote access, dengan menggunakan
proxy gateway.
b) Autentikasi, contohJP [Imernet Protocol]filtering.
c) Kompatibilitas hardware dan software
d) Penyimpanan dan pemeliharaan, misalnyaremote hosting.
e) Sistern antarmuka untuk mengakses e-resources.
2. Fungsionalitas dan Kehandalan
a) Fungsi pencarian, penelusuran, sejarah pencarian, dan transliterasi
b) Fungsi e.,port dan unduh, seperti pencetakan, email, pengunduh~ID
ke lokal komputer ataupun pada perangkat elektronik lainnya
c) Fungsi pengelompokan dan pengurutan atas hasil pencarian pada
database, misalnya berdasarkan penulis,judul, tanggal, relevansi
danlainnya
d) Fungsi antarmuka, misalnyanavigasi, tutorial dan fitur bantuan
penggunaan
e) Integrasi, yaitu kemungkinan adanya integrasi dengan database
lokal yang dimiliki oleh perpustakaan
f) Reliabilitas dan ketersediaan akses, dukungan bantuan 24 jam.
3. Dukungan Vendor
a) Pelatihan untuk pemanfaatan akses
b) Ujicoba dan demo produk yang ditawarkan.
c) Dukungan teknis serta proses notifikasi sistem apabila terdapat
pemeliharaan database
d) Pelaporan dan statistik pemanfaatan. Hal ini sangat penting bagi
perpustakaan sebagai bahan evaluasi terhadap pemanfaatan koleksi
terse but. Sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk
memperpanjang masa berlangganan atau tidak memperpanjang
kembali.
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e)
f)
g)

Kustomisasi, misalnya penempatan logo institusi atau
perpustakaan.
Penyediaan data bibliografi, misalnya MARC records.
Kebijakan pengamanan data dan pengarsipan.

4. Ketersediaan
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Model pembelian, misalnya, pembelian langsung, berlangg110an,
bayar per download, sewa.
Model harga, misalnya, pemilihan selektifatau per subyek.
Pilihanakses, yaitusingle user, ataumulti user.
Pengarsipan dan hak setelah berhenti berlangganan.
BiayaPemeliharaan.
Hak Pembatalan.

5. Lisensi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Modellisensi.
Aspek legalitas.
Kewajiban untuk penggunaan yang tidak sah.
Definisi pengguna yang berwenang.
Definisi situs resmi.
PenyediaanFair Use.
Penghentian.
Pengembalian uang.
Periodeperjanjian.
Legalitas hukum yang mengatur perpustakaan atau konsorsium
yurisdiksi hukum
Batasan lisensi.

Pembabasan
Dalam kajian ini berupaya untuk mendeskripsikan kebijakan seleksi dan
evaluasi koleksi e-journal di perpustakaan tinggi. Kebijakan pengemb~:J.Ugan koleksi
secara umum di perpustakaan perguruan tinggi secara umum meliputi berbagai jenis
koleksi, yaitu buku, jumal, majalah, surat kabar baijc cetak maupun elektronik.
Penerapan kebijakan koleksi dalam rangka pengadaan koleksi pada setiap tahun
anggaran dilakukan dengan menyusun rencana kerja perpustakaan berdasarkan
kebijakan perguruan tinggi untuk aktifitas perpustakaan selama satu tahun anggaran.
Deskripsi kebijakan pengembangan koleksi e-joumal dapat mencakup penetapan
tujuan. Pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran, perpustakaan dapat
menetapkan tujuan pengembangan koleksi a®lah untuk terpenuhinya kebutuhan
bahan pustaka dalam proses pembelajaran dan p~elitian di perguruan tinggi.
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Tanggungjawab pengembangan koleksi secara struktural berada pada
kewenangan akuisisi atau pengadaan koleksi. Dalam penyusunan kebijakan
pengemb~gan koleksi tetap berkoordinasi dengan bagian lain dan dengan
persetuju~ kepala perpustakaan untuk diajukan dalam rencana kerja dan anggaran
setiap tahun. Perpustakaan juga dapat menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran
khususnya pada bagian akuisisi atau pengembangan koleksi Semua ketetapan
tersebut dapat mengacu pada visi, misi, tujua.Il dan sasaran perpustakaan dan
universitas. Sasaran pemustaka sebagai pengguna koleksi e-journal perpustakaan
perguruan tinggi memberikan lay~an kepada jenis pemustaka sesuai strata yang
terdapat dalam lingkup pendidikan tinggi tersebut, misalnya ; mahasiswa program
Diploma,
Satjana, Pascasarjana, program Profesi, Dosen dan Katyawan,
masyarakat umum dengan keanggotaan khusus.
Kebutuhan anggaran dalam pengadaan koleksi e-journal harus sesuai dengan
mekanisme pengajuan anggaran setiap tahun sesuai rencana kerja yang diajukan.
Sumber dana perpustakaan yang dipergunakan khusus untuk pengadrum koleksi
perpustakaan dibagi sesuai prosentase jenis koleksi. Prosentase anggaran untuk
pengadaan koleksi secara umum yang disusun tidak mengikat, terutama pada akhir
peri ode anggaran khususnya apabila terdapat sisa anggaran pengadaan koleksi dapat
dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan koleksi insidentil sesuai skala prioritas
yang ditetapkan oleh pihak perpustakaan, fakultas dan universitas.
Perpustakaa:p. dalam menetapkan kriteria seleksi dapat merujuk pada subyek
koleksi sesuai bidang studi dan kajian pada program studi dan fakultas yang terdapat
di perguruan tinggi tersebut. Subyek koleksi bidang lain dapat diadakan dengan
persetujuan pimpinan perguruan tinggi dan kepala perpustakaan. Biaya yang
diperlukan untuk pengadaan koleksi e-journal yang cukup mahal dapat dilakukan
alternatif pengembangan koleksi bersama melalui model konsorium. Perpustakaan
perguruan tinggi dapat bergabung dalam forum perpustakaan untuk melakukan
konsorsium dalam pengadaan koleksi ejoumal, misalnya yang dilakukan oleh
Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Propinsi Jawa Timur untuk koleksi
ejoumal bidang ekonomi, kesehatan dan teknik. Selain itu juga terdapat penyediaan
akses e-journal yang dilakukan oleh Dirjen Dikti dan Perpustakaan Nasional
Indonesia.

Kebijakan Seleksi E-journal
Pembahasan mengenai seleksi dan evaluasi koleksi p-jownal di Perpustakaan
dengan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Johnson (et al) sebagai
pe4oman dalam pengadaan koleksi elektronik dan online adalah :

1. Kelayakan Teknis :
a. Ketersediaan akses, misalnya remote access, dengan menggunakan proxy
gateway. Penyedia langganan akses e-journal harus mengijinkan akses
tidak hanya dalam area kampus, tetapi juga dapat diakses dari luar
kan1pus.
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b. Autentikasi, contoh!P [Internet Protocol]filtering.
Semua database yang dilanggan dapat diakses melalui internet protocol
yang dimiliki oleh universitas.
c. Kompatibilitas hardware dan software
Koleksi e-joumal yang dilanggan tidak membatasi penggunaan
spesiflkasi hardware ataupun software. Hal ini karena akses dilakukan
melalui browser internet. Pertimbangaq yang diperlukan adalah
kompatibilitas browser apakah disebutkan dalam aetiap tampilan
database e-joumal.
d. Penyimpanan dan pemeliharaan, misalnya remote hosting.
Infmmasi dari penyedia layanan ketika teljadi pemeliharaan database
atau gangguan dilakukan jauh hari sebelumnya, s@.ingga tidak
mengganggu pengguna yang akan mengakses e-journal.
e. Sistem antarmuka untuk mengakses e-resources.
Kemudahan penggunaan menu dan fitur pada masing-masing database
harus menjadi pertimbangan. Perpustakaan dapat menempatkan tautan
atau link masing-masing databa..~ e-joumal yang dilanggan pada website
perpustakaan.
2. Fungsionalitas dan Kehandalan
a. Fungsi pencarian, penelusuran, sejarah pencarian, dan transliterasi.
Adanya fltur untuk penyimpanan artikel dan sejarah pencarian bagi
pengguna yang mengakses koleksi e-journal. Dengijll demikian
pengguna akan mudah untuk menelusur kembali artikel atau pencarian
yang dilakukan sebelumnya
b. Fungsi export dan unduh, seperti pencetakan, email, pengunduhan ke
lokal komputer ataupun pada perangkat elektronik lainnya.
Fungsi ini sangat bermanfaat bagi pemustaka ketika membutuhkan
berbagai alternatifuntuk memperoleh hasil penelusurannya. Pada semua
database yang dilanggan telah memiliki fungsi \lntuk export, unduh,
pencetakan, email ataupun sinkronisasi dengan perangkat mobile
lainnya.
c. Fungsi pengelompokan dan pengurutan atas hasil pencarian pada
database, misalnya berdasarkan penulis, judul, tanggal, relevansi dan
•
lainnya.
Fungsi dasar dalam tampilan hasil penelusuran atap pencarian biasanya
untuk mempermudah pemustaka melakukan prioritas membaca basil
pencariannya atau mengelompokkan secara khusus sesuai keperluan,
misalnya berdasarkan alfabetis penulis maupun berdasarkan tahun
publikasi.
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d.

Fungsi antannuka, misalnya navigasi, tutorial dan fitur bantuan
penggunaan
Sistem navigasi sangat penting bagi pemustaka untuk mengakses
berbagai fitur yang tersedia dalam database e-journal. Fungsi ini telah
disediakan oleh semua penyedia database e-journal.
e. Integrasi, yaitu kemungkinan adany!l intergrasi dengan database lokal
yang dimiliki oleh perpustakaan. Perpustakaan dapat melakukan uji
coba (trial) untuk aplikasi pencarian koleksi secara terintegrasi dengan
aplikasi, misalnya EDS, SU1llffion atau LibStep. Dengan aplikasi ini
pemustaka dapat melakukan pencarian sekaligus seluruh database lokal
dan database e-journal yang dilanggan.
f
Reliabilitas dan ketersediaan akses, dukungan bantuan 24 jam.
Kebutuhan pemustak~ untuk dapat mengakses database ejoumal yang
dilanggan oleh perpustakaan menuntut adanya kemudahan dukungan
akses 24 jam oleh penyedia layanan e-journal. Apabila terjadi
pemeliharaan database oleh penyedia layanan e-joumal harus dapat
diberitahukan terlebih dahulu melalui email perpustakaan.
3. Dukungan Vendor
a. Pelatihan untulc pemanfaatan akses.
Pelatihan selalu diberikan oleh vendor setiap tahun sekali. Pihak vendor
juga bersedia memberikan pelatihan khusus sesuai permintaan, misal
ketikaadakegiatan pengenalankepadamahasiswa barn.
b. Ujicoba dan demo produk yang ditawarkan.
Sebelum melakukan proses persetujuan untuk melanggan database ejoumal, perpustakaan selalu meminta ujicoba (trial) selarna 1-2 bulan
untuk dikenalkan terlebih dahulu kepada mahasiswa dan dosen. Tujuan
trial ini adalah untuk menerima masukan dari pemustaka terkait
database ejournal yang akan dilanggan.
c. Dukungan teknis serta proses notifikasi sistem apabila terdapat
pemeliharaan database. Sarna dengan yang dilakukan untuk dukungan
24jam
d. Pelaporan dan statistik pemanfaatan.
Hal ini sangat penting bagi perpustakaan sebagai bahan evaluasi
terhadap pemanfaatan koleksi tersebut. Sehingga dapat menjadi
pe1timbangan untuk memperpanjang masa berlangganan atau tidak
memperpanjang kembali. Perpustakaan diberikan usemame dan
password untuk mengakses sumber informasi statistik pemanfaatan.
Informasi yang tersedia biasanya berupa statistik download dan akses.
e. Kustomisasi, misalnya penempatan logo institusi atau perpustakaan.
Setiap databa<>e e-joumal yang dilanggan oleh perpustakaan dapat
menarnpilkan logo dan teks perguruan tinggi tersebut. Hal ini sebagai
fungsi legalitas sistem langganan e-joumal.
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4.

I

l

5.

Penyediaan data bibliografi, misalnya MARC records.
Fungsi MARC record sangat dibutuhkan oleh perpustakaan terutama
untuk kebutuhan pengolahan koleksi.
Ketersediaan
a. Model pembelian, misalnya, pembelian langsung, berlangganan, bayar
per download, sew a.
Pertimbangan dalam melakukan proses pembeli~ adalah perjanjian
model pembelian yang dilakukan. Perpustakaan dapat melakukan model
pembelian yang berbeda untuk masing-masing database e-journal<lan ebook. Perpustakaan perlu memperhatikan adanya klausul peningkatan
jumlah pembayaran yang terns meningkat (lebih kurang sekitar 5 %)
untuk menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh pihak
universitas.
b. Model harga, misalnya, pemilihan selektif per judul e-journal atau per
subyek dalam sebuah database.
c. Pilihan akses, yaitu single user, atau multi user. Pada saat ini h~pir
semua penyedia database e-journal menyediakap akses multi user,
meskipun terdapat sebagian yangjugamenetapkan aksessingle user.
d. Pengarsipan dan hak setelah berhenti berlangganan.
Penghentian masa berlangganan memiliki dua model yang harus
ditempkan sebelum awal melakukan petjanjian pembelian ejournal.
Pertama, perpustakaan dapat berhenti berlangganan setiap periode waktu
petj~jian, namun tetap dapat memiliki akses untuk tahun yang
dilanggan. Kedua, perpustakaan tidak menda.patkan apapun setelah masa
berhm.gganan habis dan tidak diperpanjang. Pilihan kedua ini tentu sangat
merugikan pemustaka dan perpustakaan, karena sudah tidak memiliki
akses pada koleksi e-joumal yang pemah dilanggan.
e. Biaya Pemeliharaan.
Biaya pemeliharaan tidak pemah dikeluarkan oleh perpustakaan.
f. Hak:Pembatalan.
Hal pembatalan terdapat dalam nota kesepakatan. Perpustakaan harus
cennat terhadap isi perjanjian apabila terpaksa harus dilakukan
pernbatalan akses.
Lisensi:
a. Modellisensi.
•
Vendor harus dapat menyertakan bukti keagenan dari penerbit e-journal
pusat agar tidak tetjadi masalah dikernudian hari ketika proses
berlangganan sedang berjalan.
b. Aspek legalitas.
Informasi in terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh vendor, apakab
sudah mendapatkan ijin bisnis dengan wilayah operasional di seluruh
Indonesia
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

I.

j.

Kewajiban untuk penggunaan yang tidak sah.
Pemustaka yang beraneka ragam latar belakang untuk mengakses ejournal, dapat menjadi pemicu untuk melakukan tindakan yang tidak
sah. Salah satu contoh adalah perpustakaan akan mendapatkan teguran
karena terjadi akses dan download dengan menggunakan aplikasi
"robot" yang dapat menyedot semua artikel tanpa hams download
artikel satu persatu. Untuk ini memang perpustakaan tidak dapat
melakukan kontrol, juga ketika ada pemustaka yang men download dan
menjualnyakembali untuk kepentingan komersial.
Definisi pengguna yang berwenang.
Adanya batasan yang diberikan untuk akses seharusnya tidak
menggangu akses secara maksimal, terutama apabila telah ditetapkan
dalam kesepakatan
Definisi situs resrni.
Penggunaan situs resmi perpustakaan yang akan menjadi tautan dari
penyedia layanan e-j ournal
PenyediaanlayananFair Use.
Layanan Fair Use hams mendapatkan perhatian bagi perpustakaan.
Faktor yang sering dihubungkan dengan Fair Use adalah karakter dan
hakcipta.
Penghentian.
Perpustakaan dapat mengkaji kesepakatan yang harus dilakukan
dengan vendor, sehingga tidak ada ikatan untuk terus melanggan
database milik vendor tersebut.
Periode perjanjian.
Periode perjanjian menjadi mutlak diperlukan, dan untuk rencana
perpanjangan masa berlangganan hams selalu dipantau agar tidak
berhenti ditengahjalan.
Legalitas hokum yang mengatur perpustakaan atau konsorsium
yurisdiksi hokum
Perpustakaan harus dapat mencermati aspek hukum dan legalitas baik
ketika melakukan langganan sendiri ataupun melalui konsorsium
Batasan lisensi.
Batasan lisensi yang diberikan oleh penerbit e-journal dan vendor harus
diperhatikan. Dalam versi e-journal, produksi artikel dan e-journal
menjadi sang at cepat untuk didistribusikan kepada masyarakat.
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Akuisisi
Analisis kebutuhan koleksi perpustakaan dapat dilakukan setiap awal tahun
anggaran sebelum melakukan pengajuan anggaran untuk pengadaan koleksi
perpustakaan. Faktor-faktor yang dianalisa berdasarkan data dan informasi
pengadaan koleksi tahun anggaran sebelumnya:
1. Jumlah anggaran yang telah dipergunakan untuk masing-masing fakultas
2. Jumlah anggaran yang berasal dari usulan dosen dan pemustaka
3. Prosentase kenaikan sekitar ± 5% untuk langganan koleksi buku danjumal
elektronik
4. Priorita"> pengadaan koleksi secara insidentil
5. Tingkat pemanfaatan koleksi
Pembelian dan langganan koleksi elektronik (buku elektronik dan jumal
elektronik) mengacu kepada usulan program studi dan fakultas dengan
menyesuaikan cakupan bidang studi yang ada, dan persetujuan kepala
perpustakaan untuk pertimbangan anggaran. Pertimbangan dalam pengadaan
koleksi elektronik :
o
Menggunakan vendoryangmemiliki lisensi keagenan untukpengadaan
buku danjumal elektronik secararesmi
o
Jumal dan buku elektronik menggunakan sistemperpetual access
o
Untuk jumal elektronik menggunakan sistem berlangganan, baik per judul
maupun per subyek database.
Evaluasi Koleksi
Kebijakan evaluasi basil proses pengadaan koleksi dan pemanfaatan dapat
dimasukkan dalarn evaluasi kinerja misalnya melalui mekanisme audit terkait
dengan capaian rencana ketja dan anggaran yang dilakukan setiap jangka waktu yang
ditentukan. Evaluasi pemanfaatan koleksi dilakukan melalui pembuatan laporan
secara berkala, yang terdiri dari ;
l. Transaksi sirkulasi semua koleksi bahan pustaka.
2. Pemanfaatan koleksi elektronik (e-book dane-journal) dilakukan melalui
usage report yang terdapat dalam sistem administrator padamasing-masing
database yang dilanggan.
Laporan ini dibuat oleh bagian layanan e-joumal untuk mengetahui tingkat
pemanfaatan koleksi e-journal.
3. Evaluasi juga dilakukan dapat melalui kajian yang dilakukan
perpustakaan untuk mengetahui tingkat kepuasan pemustaka terhadap
layanan dan koleksi e-journal di perpustakaan•
Revisi Kebijakan
Revisi kebijakan pengadaan koleksi e-journal dilakukan apabila terdapat perubahan
kebijakan di tingkat universitas maupun terdapat perubahan yang berhubungan
langsung dengan perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi dilakukan
peninjauan kernbali setiap 5 (lima) tahun sekali. Narnun demikian re·visi tetap dapat
dilakukan pada peri ode insidentiljika terdapat perubahan yang mendasar.
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Kesimpulan
Perpustakaan perguruan tinggi dapat melanggan koleksi e-journal sesuai
dengan kebijakan pengembangan koleksi. Pengalaman tersebut tentu dapat
menimbulkan hambatan ataupun kendala dalam proses seleksi, pemanfaatan dan
evaluasi. Pemanfaatan e-journal hams terns dipantau agar lebih maksimal. Dengan
makin banyaknya penyedia layanan e-journal yang memberikan penawaran ke
perpustakaan, menuntut agar lebih selektif dalam menentukan pilihan baik untuk
memperpanjang dan berhenti berlangganan ataupun membeli bam database ejournal.
Faktor anggaran juga ha111s menjadi perhatian bagi pihak perpustakaan.
Apabila selama ini jumlah anggaran yang diberikan selama 5 tahun terakhir oleh
pihak universitas tidak mengalami perubahan, sementara kenaikan sudah pasti akan
dikenakan oleh vendor. Perpustakaan hams melakukan perhitungan ulang, minimal
untuk 10 tahun mendatang anggaran tersebut akan tersedot untuk membeli database
e-journal.
Pengembangan pengadaan koleksi e-journal melalui konsorsium merupakan
altematif yang sangat baik untuk terns dapat dipertahankan. Dengan konsorsium
biaya berlanggan dapat lebih murah namun tetap tidak mengurangi ketersediaan
akses database e-journal.
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PERPUSTAKAAN DI
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
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Abstrak: Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dan semakin
beranekaragam teknologi canggih membuat perubahan pada individu dan
masyarakat. Perpustakaan sebagai pusat infomwsi dituntut untuk mampu
mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh para
pemustakanya. Perpustakaan sebagai sebuah organsasi dapat terealisasi secara
baik jika mereka menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan
informasi yang dimiliki dan dibutuhkan. Total Quality Management (TQM)
merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan
berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota
organisasi. Perpustakaan perguruan tinggi ada/ah salah satu Unit Pelaksana
Teknis (UPT) yang bersama dengan unit lain turut menunjang pelaksanaan
Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, :vaitu Pendidikan atau Pengajaran,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan fimgsi
tersebut,perpustakaanharus memiliki sistem manajemenyangbaik, danyangselalu
dievaluasi kinerjanya. Salah satu sistem manajemen yang bisa digunakan di
perpustakaan adalah TQM
Kata Kunci: Perpustakaan, Total Quality 1Vanagement, Perpustakaan Perguruan
Tinggi
A.
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PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dan semakin
beranekaragam teknologi canggih membuat perubahan pada individu dan
masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh pula pada tuntutan kondisi perpustakaan.
Perpustakaan sebagai pusat informasi dituntut untuk mampu mengumpulkan,
mengolah dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh para pemustakanya.
Tujuannya agar para pemustaka tidak hanya mampu mengonsumsi informasi,
namun pemustaka juga mampu memproduksi informasi yang baik. Perubahan ini
haruslah diikuti oleh lembaga perpustakaan dan juga pustakawannya. Paradigma ini
tentunya menuntut adanya perubahan yang signifikan bagi perpustakaan baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya sebagai unsur utama pembangunan di bidang
informasi dan pelestarian intelektual budaya ini.
(TQM) adalah melibatkan dan
Esensi Total Quality Management
memberdayakan seluruh karyawan dalam mengadakan perbaikan kualitas barang
danjasa secara berkelanjutan, yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.
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TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang
mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui pebaikan terusmenerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Santoso, 1992
dalam Tjiptono menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang
mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan
pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. TQM dalam bahasa
Indonesia berarti sebagai manajemen mutu terpadu biasa digunakan dalam
organisasi profit (organisasi yang berorientasi pada keuntungan). Namun sejalan
dengan perkembangannya, TQM kemudian diadopsi dan diterapkan oleh organisasi
yang berbentukpro.fit dan juga non-profit.
Dasar pemikiran perlunya TQM sangatlah sederhana, yakni bahwa cara
terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah
menghasilkan kualitas yang terbaik. Untuk menghasilkan kualitas yang terbaik
diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia,
proses, dan lingkungan. Cara terbaik agar dapat memperbaiki kemampuan
komponen-komponen tersebut secara berkesinambungan adalah dengan
menerapkan TQM.
Perpustakaan perguruan tinggi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis
(UPT) yang bersama dengan unit lain turut menunjang pelaksanaan Program Tri
Dharma Perguruan Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sumber belajar dan
pembelajaran serta sumber intelektual yang sang at penting dalam fungsinya sebagai
pusat layanan informasi yang diperlukan oleh sivitas akademika dan merupakan
unsur vital dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut.
Untuk menunjang pelaksanaan fungsi tersebut, perpustakaan hams
merniliki sistem manajemen yang baik, dan yang selalu dievaluasi kinerjanya. Salah
satu sistem manajemen yang bisa digunakan di perpustakaan adalah TQM, karena
itulah dalam artikel ini penulis akan membahas tentang Total Quality Management
(TQM) Perpustakaan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi.
B.
PEMBAHASAN
a. Perpustakaan Perguruan Tinggi
Perpustakaan perguruan tinggi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan
akademis, memiliki peran yang cukup penting dalam rangka membantu sivitas
akademi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Perkembangan yang
begitu cepatnya di era digital ini tentunya harus diikuti dengan cepat dan tepat pula
gunamenghadapi tantangan dari sivitas akademis. Perpustakaan pergmuan tinggi
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dapat juga terbuka untuk publik (SNI:2). Undang-undang Perpustakaan
Nomor 43 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa petugas
perpustakaan terdiri dari 1) Tenaga teknis perpustakaan, dan 2) Pustakawan.
Tentunya Pustakawan sebagairnana dirnaksud hams memenuhi kualifikasi sesuai
dengan standarnasional perpustakaaan.
Pengelola perpustakaan memegang peran dan tanggung jawab yang sangat
besar terhadap perkembangan sebuah perpustakaan. Apalagi sebagai perpustakaan
perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai berikut: a) fungsi edukasi, b) fungsi
informasi, c) fungsi riset (penelitian), dan d) fungsi rekreasi. Dari fungsi tersebut
dapat menggambarkan bahwa fungsi perpustakaan bagi pemustaka terutama sivitas
akademika sangatlah besar. Namun hal ini belum dibarengi dengan perhatian yang
lebih kepada perpustakaan. Masih ada perpustakaan di perguruan tinggi yang belum
bisa mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Hal ini tetjadi karena ada kendala yang
terkadang sulit untuk dipecahkan, misalnya dalam memenuhi sumber daya manusia
(SDM) serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
Dalam pengadaan SDM serta sarana dan prasarana, perpustakaan tentu
merniliki atw·an-aturan yang dapat menjadi salah satu faktor utama dalam
pengembangan SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana. Perbandingan antara
jumlah pemustaka dengan petugas perpustakaan juga haruslah seirnbang hal ini
dikarenakan kegiatan di sebuah perpustakaan tidak hanya melayani peminjaman dan
pengembalian buku saja, tapi menangani juga bagian administrasi, pengadaan,
pengolahan dan referensi. Di era teknologi yang semakin berkembang seperti
sekarang ini informasi yang beredar juga mengalami perkembangan yang sangat
pesat, perpustakaan dituntut untuk dapat menyeimbangkan antara informasi yang
dibutuhkan oleh pemustaka dengan informasi yang disediakan oleh perpustakaan.
Disinilah peran pustakawan yang terlatih dan professional dibutuhkan untuk
menghadapi kondisi tersebut.
Sebagai organisasi publik, perpustakaan memberikan layanan informasi
kepada pemustaka. Me skipun bergerak dibidang yang sama dengan organisasi bisnis
yaitu di bidang pelayanan, perpustakaan merupakan organisasi non profit sedangkan
lembaga organisasi berorientasi pada keuntungatt (profit). Namun di antara
organisasi profit dan non profit terdapat tugas yang sama, yaitu pelayanan
masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya para pustakawan tidak bisa berjalan
sendiri-sendiri harus ada koordinasi untuk setiap bagian, untuk memudahkan
koordinasi diperlukan struktur yang mengatur pembagian tugas, wewenang,
kekuasaan, dan tanggung jawab kepada semua individu maupun kelompok dengan
semua hak, kewajiban serta fasilitas lain.
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b. Manajemen Perpustakaan
Sistem manajemen yang diberlakukan pada suatu lembaga, akan sangat
berpengaruh terhadap maju atau mundurnya lembaga tersebut. Terkadang dalam
pengangkatan kepala perpustakaan tidak diambil berdasarkan pertimbangan
kemampuan menajerial. Hal ini tentunya berakibat kepada pelaksanaan tugas-tugas
manajerial tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang jelas, tentunya ini terjadi
karena mereka tidak paham apa yang seharusnyamereka lakukan.
Untuk mendapatkan manajemen yang baik harus dilakukan penataan
manajemen yang sesuai, karena ini akan berdampak pada perubahan orientasi. Lasa
mengatakan bahwa dalam penataan manajemeu perlu dirumuskan dengan jelas
tentang hal-hal sebagai berikut: visi, misi, dan tujuan perpustakaan; skill yang
memadai; sumber daya yang sesuai; rencana kerja yang matang; insentifyang layak;
dan perubahan sikap dan penampilan petugas
c. TQM Perpustakaan Di Perpustakaan Perguruan Tinggi
Di Indonesia, perpustakaan yang bernaung di bawah institusi pendidikan,
seolah-olah telah disemangati dengan adanya UU no 43 tentang Perpustakaan,
pemerintah mewajibkan bahwa setiap penyelenggara dunia pendidikan wajib
menyelenggarakan perpustakaan, dan operasionalnya dianggarkan sebesar 5% dari
seluruh anggaran institusinya. Dengan demikian terjadi pula perubahan paradigma
sebagai tanda gerak dinamisnya suatu perpustakaan. Perubahan paradigma terutama
dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga e-/earning, e-university,
dan sejenisnyamulai banyak dibicarakan dan diusahakan.
Perpustakaan di perguruan tinggi tidak hanya perlu dilihat sebagai pusat ilmu
pengetahuan, pusat penelitian, dan pusat pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga
sebagai entitas korporat penghasil ilmu pengetahuan yang perlu bersaing untuk
menjamin kelangsungan hidup. Persaingan, sebagaimana dialami oleh perusahaan
profit, meliputi persaingan di bidang mutu, harga, dan layanan.
Pengertian TQM dapat dipandang sebagai suatu pendekatan di dalam
menjalankan man~emen bisnis yang berupaya memaksimumkan daya saing
organisasi melalui perbaikan secm·a terus-menerus atas produk, jasa, manusia, dan
lingkungan. Namun ada juga perbaikan yang menyangk-ut fokus pada pelanggan,
obsesi terhadap kualitas, penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan,
peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan dan pustakawan. Konsep TQM
ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh
aspek manajemen organisasi. Di era globalisasi sekarang ini, perpustakaan sebagai
organisasi non-profit juga mengalami persaingan. Untuk meningkatkan daya saing,
perpustakaan harus menggunakan konsep total quality management (TQM).
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Dalam konteks perpustakaan TQM mengacu pada kekuatan manajemen
perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, produk atau informasi
yang dikelola, SDM, dan infrastruktur. Pendekatan TQM hanya bisa dicapai dengan
memperhatikan karakteristiknya: a) Memfokuskan pada pelanggan ( custumerfocus)
dengan cara memperhatikan 4 unsur utama dalam melayani pemustaka, yaitu
kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan; b) Memiliki obsesi yang tinggi
terhadap kualitas; c) Penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan; d)
Peningkatan SDM yang berkualitas; e) Pemberdayaan pustakawan; f) Pendekatan
ilrniah; g) Memberikan kebebasan yang terkendali; h) Komitmentjangka panjang; i)
Merniliki kesatuan tujuan; danj) Adanyaketerlibatan dan pemberdayaan karyawan
Ukuran produktivitas organisasi perpustakaan dapat dilihat dari:
a. produktivitas internal, yaitu berupa hasil yang dapat diukur secara kuantitatif,
seperti jumlah atau prosentase koleksi yang telah diproses pada satu tahun
akademik, jumlah atau prosentase pengunjung perpustakaan dalam satu
akademik, j umlah dan prosentasi peminjaman mahasiswa dalam satu akademik,
atau hal lain yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
b. produktivitas eksternal, yaitu berupa hasil yang tidak dapat diukur secara
kuantitatif, misahtya kepuasan pemustaka terhadap layanan yang diberikan oleh
pustakawan.
Adaptasi TQM dapat dikatakan sukses jika menunjukkan gejala-gejala sebagai
berikut:
a. tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM
terus meningkat
b. kekeliruan dalam bekerja yang berdarnpak menimbulkan ketidakpuasan dan
komplain pemustaka yang dilayani semakin berkurang
c. disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat
d. inventarisasi asset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak
berkurang/hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya
e. kontrol berlangsung efektif dari atasan langsungomelalui pengawasan melekat,
sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penyimpangan dalam
pemberian pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan
pemustaka
£
pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegahan
g. peningkatan keterampilan dan keahlian bekerja terns dilaksanakan sehingga
metode atau cara bekerj a selalu mampu mengadaptasi perubahan dan
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekerja yang
paling efektit: efisien dan produktit: sehingga kualitas produk dan pelayanan
umum terns meningkat.
TQM di lingkungan organisasi non-profit termasuk di perpustakaan tidak
mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan tersedianya sumber-sumber.
Sumber-sumber kualitas tersebut menurut Nawawi adalah sebagai berikut: a)
Komitmen pucuk pimpinan (Kepala Perpustakaan) terhadap kualitas; b) Manajemen
system informasi; c) Sumber daya manusia yang potensial; d) Keterlibatan semua
fungsi; dane) Filsafat perbaikan kualitas secara berkesinambungan

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan TQM antara lain sebagai
berikut:
a. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior
b.
c.
d.
e.

Teammania
Proses penyebarluasan (deployment)
Menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis
Harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis
£ Empowerment yang bersifat premature

C.

PENUTUP
TQM merupakan suatu pendekatan di dalam menjalankan manajemen bisnis
yang bernpaya memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara
terus-menerns atas produk, jasa, manusia, dan lingkungan. Dalam konteks
perpustakaan TQM mengacu pada kekuatan manajemen perpustakaan dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan, produk atau informasi yang dikelola, SDM, dan
infrastruktur. Pendekatan yang digunakan dalam TQM perpustakaan di perpustakaan
perguruan tinggi ini dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa karakteristik,
yaitu; memfokuskan pelayanan kepada pemustaka, pustakawan harus memiliki
obsesi yang tinggi terhadap kualitas, melakukan penyempumaan kualitas secara
berkesinambungan, peningkatan SDM yang berkuali tas, pemberdayaan
pustakawan, pendekatan ilmiah, memberikan kebebas·an yang terkendali, adanya
komitment jangka panjang, memiliki kesatuan tujuan, dan yang terakhir adalah
adanya keterlibatan dan pemberdayaan seluruh komponen perpustakaan. Melalui
penerapan TQM perpustakaan di perguruan tinggi diharapkan perpustakaan sebagai
salah satu unit yang bergerak di bidang jasa, dapat memberikan pelayanan yang
maksimal kepada para pemustaka, terns mengasah SDM yang dimiliki agar dapat
menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pemustaka.
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Manusia berkembang jika melalui pengalaman hid up yg jujur & berani.
Dari sanalah karakter tertempa.
(Eleanor Roosevelt)
Saba bat itu ia yang selalu mengajakmu pada kebaikan, sekaligus
menjauhkanmu dari keburukan. Ia yang ingin kau semakin memukau •

'
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Sahabat itu yg menemanimu menanjak, membantumu membawa beban saat
kelelahan. Ia yang mau menemanimu dari ZERO hingga menjadi HERO •
•
Kerja Dan Bersyukur Wujud Sederhana Dari Rasa Syukur adalah Dengan
Melakukan Yang Terbaik Yang Kamu Emban.
Tugas dan pekerjaan boleh tidak sempurna, tapi mari bersyukur atas pekerjaan
KITA
Hingdranata Nikolay
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"OPAC SEBAGAI

Seri User Education Perpustakaan:
INFORMASI KOLEKSI DI I)ERPliSTAKAAN liBAYA"

PUS~I\:T

PcmustaJ..:a akan mcndapatkan kemudahan di perpustakaan, jika tcrampil mcmanfaatkan semua
fasilitas, salah satunya adalah Kartu Katalog Online y:mg lcbih dikenal dcngan OPAC (Online Public
Access Cataloging)yaitu sarana pencnri infonnasi di perpusiakaan. OPAC di perpustakaan Uba~ a dapal
ditemukan di ruang baca lantai 2A ruaag baca lantai 28. mang baca lantai 3 B. mang skripsi dan majalah
lantai 3A, dan nHmg koleksi Pascasrujana lantai 4A 8cberapa langkah untuk mcmaksimalkan OPAC
adalah sebagai bcrikut
8uka http://clib.uba' a ac.id , pilih C:Jtalog online Pada
menu kala kunci ketik judul buku yang dicari, pada
klasifi!.::tsl pilih JUdul pus taka dan diakhiri kl ik cari
Maka akan mcuemukan buku-buku ) ang berjudul
accounting. Dari sini pemustaka tinggalmcmi!Jhjudul
buku yang sesuat di klik akan muncul Lrunpilan scbagai
berikut:
Ab C C·Ef G "! l t. L MII r)
2 OPAC akan menampilkan deskripsi dari buku yang
1.e•,_1.E ;1·Jn i ~llQlr~ng • 5 C [1 ~ F G H I i ·. • M I~ (•
sudah dipilih. Disini pcmustaka hams mcmahami isi
dari dcskripsi tcrsebut, tcmtruna informasi yang
mcntjuk pada kolcksi di rak

1 Dari data deskripsi buku, pcmustaka harus
mencatal agar memudahkan pada saatmencmukan
buku di rak. lnformasi berupa: Judul, pengarang,
kodc klasifikasi, letak koleksi Judul buku
Accounting, pengarang Carl S. Warren. James M
Reere dan Philip E. Fcss Kode klasifikasi (,57
'vVAR.a koleksi terlctak di koleksi label hi tam di
hmtai 28, dan label mcrah 38. Pada dcskripsi
muncul juga status d1pinjmn bl.!rarti buku tidak :Jda
d1 rak Scdangkan b11ku ) ang tersedia di rak pada
status tertulis ada di lokasi buku l<lntm 28 dan 38
untuk label mcrah Buku label hitam adalah buku
yang dap:lt dipi njam untuk dibawa pulang,
scdangkan label merah adalah buku yang hanya
dapatdibaca ditcmpat.

U.al Dclrli Hulo.u

S11'1Dpsfi
~-;.:11~t.;~~ j~~·H.t&n

4. OPAC sebagai pusat informasi kolcksi di Perpustakann Ubayajuga mcmuat informasi semua_1cnis
koleksi ym1g dimiliki olch pcrpustakaan scpcrti c-book, e-joumal, terbium local. Disamping llu.Juga
terscdia menu bagi pemustaka tm!uk mengusulkan buku agar discdiaknn di perpustakaan OPAC
dapat diakses di lingkungan perpustakaan dan juga dari scmua sarana ) ang Lcrkoncksi dengan
internet scperti smart phone . (ADJ [J
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