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Arabic Alphabet Retrieval System for OPAC Using Digital Tree Method 

 

Maisyatus Suadaa Irfana1, Moch Yasin 

Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

 

 

Abstract 

Information system has been used in many areas, including in Online Public Access 

Catatalogue (OPAC). OPAC is a catalogue system based on computer. The main feature 

of OPAC is for searching. The complete feature is needed in OPAC. In this reasearch, 

we will add arabic alphabet based searching feature, which is not available yet. We use 

one of the fastest searching algorithm, which is digital tree, as a searching algorithm. 

This algorithm has been implemented in dictionary and will be implemented in search 

feature in OPAC. We use Javascipt and PHP as programming language in OPAC. 

 

Key Words : OPAC, digital tree, javasript, PHP 

 

 

Berkembangnya ilmu pengetahuan menjadikan meningkatnya kebutuhan 

informasi pada masyarakat, hal ini sangat mempengaruhi fungsi perpustakaan sebagai 

tempat penyedia informasi sehingga perpustakaan harus selalu mengikuti perkembangan 

itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna, diantaranya menyediakan 

fasilitas OPAC yang baik dan lengkap untuk memudahkan pengguna dalam mencari 

informasi.Dari beberapa algoritma pencarian  data yang dapat digunakan, salah satunya 

adalah digital tree atau yang bisa disebut juga dengan trie. Pada penelitian ini disajikan 

suatu metode pencarian dengan menggunakan algoritma digital tree, di mana algoritma 

ini bisa dikategorikan sebagai salah satu algoritma pencarian terbaik yang sudah banyak 

diimplementasikan di kamus digital dan akan dicoba digunakan di dalam pencarian di 

OPAC. 

Penelitian ini fokus pada bagaimana merancang dan membuat sistem 

penelusuran temu balik informasi untuk pencarian dengan alfabet arab di OPAC  

menggunakan metode searching Digital Tree. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 1) Inputan bisa berupa alfabet arab. Aplikasi juga dilengkapi 

dengan sebuah virtual keyboard arab yang disusun secara alpabetik sehingga sangat 

membantu pengguna yang tidak terbiasa dengan susunan alfabet-alfabet di keyboard 

terutama keyboard arab. 2) Selain dilengkapi virtual keyboard, untuk mempermudah 

menggunakan aplikasi ini, user juga bisa menggunakan keyboard komputer, dengan 

susunan alfabet arab sesuai virtual keyboard yang sudah disediakan. 3) Menggunakan 

metode searching Digital Tree. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

membuat sistem penelusuran temu balik informasi untuk pencarian dengan alfabet arab 

di OPAC  menggunakan metode searching Digital Tree. 

 

 

                                                 
1 Korespondensi: Maisyatus Suadaa Irfana. Program Studi Teknisi Perpustakaan, 

Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. Jalan Srikana 65 Surabaya. Telepon: 031-

5033869. Email: maisyah@fadilsolution.com. 
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Metode  

Untuk permasalahan mengenai Perancangan dan pembuatan fitur tambahan pada 

pencarian di OPAC menggunakan alphabet arab dibedakan menjadi dua kelompok, 

salah satunya adalah  penyimpanan kata arab kedalam database. Hal ini disebabkan 

program/sistem yang tidak mengenal alfabet Arab. Untuk itu diperlukan konversi 

alfabet arab ke dalam bentuk Unicode yang sudah ditentukan agar bisa disimpan 

didalam database. Selain permasalahan penyimpanan kata arab, di dalam sistem ini 

proses pencarian katanya  menggunakan metode Digital Tree.  

 

Hasil 

Uji coba terhadap sistem ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan, tingkat 

keefisienan dan kelemahan sistem ini. Uji coba perangkat lunak dimulai dari 

pengkonversian alfabet arab kedalam kode-kode unicode, didalam aplikasi ini kode 

unicode menggunakan basis desimal dimulai dari 1536 sampai 1791.  

 

Proses konversi ke Unicode pada Virtual keyboard Handling Keyboard 

Proses ini bertujuan untuk mengkonversi alfabet arab kedalam kode-kode 

Unicode yang sudah ditentukan agar bisa disimpan kedalam database. Untuk menulis 

alfabet arab, di dalam perangkat lunak ini telah disediakan virtual keyboar arab, selain 

itu pengguna juga bisa menulis alfabet arab menggunakan keybord asli dengan susunan 

alfabet arab sesuai pada virtual keyboard. 

 

 
Gambar 1 Virtual Keyboard 

 

Gambar diatas adalah virtual keyboard yang tersedia di perangkat lunak ini. 

Agar tulisan arab bisa ditampilkan ke browser, kita cukup menuliskan pada sintak kode 

tersebut dengan didahului tanda dan (&), pagar (#) dan x, serta diakhiri dengan tanda 

titik koma (;) untuk kode heksadesimal. Misalnya &#x600; &#x6C0; dan lain 

sebagainya. Atau menggunakan bilangan desimal dengan didahului tanda dan (&), dan 

pagar (#), serta diakhiri dengan tanda titik koma (;) tanpa x. Misalnya &#1536; &#1720. 

 

Hasil proses konversi alfabet Arab 

Di bawah ini adalah hasil pengkonversian alfabet arab kedalam kode-kode 

Unicode yang telah disimpan di database. Proses konversi ini digunakan baik dalam 

program virtual keyboard maupun handling keyboard. 
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Gambar 2 Hasil Konversi 

 

Proses Digital Tree 

Dijelaskan bahwa proses digital tree dibagi menjadi 2 yaitu : 1) Struktur data 

Digital Tree. Berikut ini akan dicontohkan struktur data digital tree yang telah 

digunakan oleh sistem Kamus Bahasa Arab-Indonesia & Indonesia-Arab. 1a) 

&#1575;&#1616;&#1607;&#1618;&#1605;&#1614;&#1575;&#1604; = abai =ِا ْه َم  , لا

1b) &#1571;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1583;&#1614; = mengabaikan= ره  ,َهكه

1c)&#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1614;=mengabaika

n= هه ْه َم 1d)&#1571;&#1615;&#1607;&#1618;&#1605;&#1616;&#1604;&#1614;=terab,َه

aikan= هه ْا َم  َ,1e)&#1610;&#1614;&#1578;&#1618;&#1585;&#1615;&#1603;&#1615;=

mengabaikan=  ر  ُهكمك 

            

 
 

Gambar 2 Contoh Proses Digital Tree 
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Nampak pada  gambar di atas, bahwa tiap node dimungkinkan untuk memilki 2 

pointer yakni ke kanan (sibling character) dan ke bawah (next character). Tiap node di 

atas adalah satu kata dalam alfabet arab yang sudah dikonversi kedalam kode-kode 

Unicode.  

 

Proses pencarian dengan metode Digital Tree 

Proses pencarian sebuah kata dimulai dari node yang terkiri dan teratas atau 

node yang disebut sebagai head of tree. Alfabet pertama dibandingkan dengan alfabet 

yang berada pada node tersebut. Kemungkinannya adalah sebagai berikut: 1) Bila 

alfabet itu sama, maka alfabet berikutnya dicari pada level dibawah node tersebut, 

selanjutnya proses diteruskan untuk alfabet berikutnya dengan cara yang sama. Bila 

pada alfabet terakhir kata tersebut sama dengan alfabet pada node yang sedang 

dibandingkan dan node tersebut menunjukkan flag sebagai alfabet tersakhir, maka 

diputuskan bahwa kata tersebut ada di dalam kamus. 2) Bila alfabet itu tidak sama, 

maka alfabet itu dibandingkan dengan alfabet yang selevel dengan node ini, demikian 

seterusnya hingga ditemuka node yang sama. Bila hingga node yang terakhir pada level 

tersebut node yang sedang dicari tidak ditemukan, maka diputuskan bahwa kata tersebut 

tidak ada dalam kamus. 

 

Proses menampilkan hasil kata 

          Pencarian didalam perangkat lunak ini menggunakan metode searching Digital 

Tree, sesuai yang sudah dijelaskan di atas, cara pencarian yang dilakukan menggunakan 

pencarian peralfabet bukan perkata. Di dalam proses menampilkan hasil kata ini, tidak 

hanya kata yang dicari yang akan ditampilkan arti katanya tetapi juga semua kata 

didalam database sistem yang berhubungan dengan kata yang dicari tersebut akan 

ditampilkan. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana cara menampilkan semua kata 

yang berhubungan dengan kata yang telah dicari. 

         Pada tabel database di atas khususnya field hubungan, bisa dijelaskan bahwa 

hubungan= 0 berarti induk kata, sedangkan hubungan<>0 berarti anak kata. Untuk field 

hubungan pada anak kata, diisi dengan id dari induk kata, dengan proses seperti itu 

maka semua kata yang berhungan bisa ditampilakan. 

 

Simpulan 

Meskipun metode digital tree biasanya digunakan untuk pencarian kata di kamus 

elektronik, tetapi Digital Ttree juga bisa digunakan sebagai metode pencarian alphabet 

bahasa arab di OPAC. Metode pencarian digital tree dengan penyimpan penghubung 

relatif stabil dalam waktu pencarian terhadap penambahan ukuran data yang tersimpan, 

waktu pencarian untuk sebuah kata/kalimat sebanding dengan panjang kata/kalimat 

yang hendak dicari tanpa tergantung dari banyak data yang tersimpan dalam database 

OPAC. 

Adapun saran yang diberikan penulis untuk pengembangan perangkat lunak 

lebih lanjut adalah sebagai berikut: a) Perangkat lunak ini hanya sebatas penambahan 

fitur pada pencarian di OPAC menggunakan alphabet arab, kedepan diharapkan bisa 

menggunakan banyak alphabet lain seperti cina, jepang, bulgaria, dan lain-lain. b) 

Dengan adanya kebutuhan akan fitur pencarian Bahasa Arab yang semakin meningkat, 

diharapkan aplikasi ini tidak hanya berbasis Web ataupun Dekstop saja tetapi juga untuk 

pemrograman HP yang kita tahu akhir-akhir ini perkembanganya sangat pesat. 
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Big Data, Data Analyst, and Improving the Competence of Librarian 
 

Albertus Pramukti Narendra2 

Fakultas Teknologi Informasi UKSW Salatiga  

 

 

Abstract 

 Issue of Big Data was already raised by Fremont Rider, an American Librarian from 

Westleyan University, in 1944. He predicted that the volume of American universities 

collection would reach 200 million copies in 2040. As a result, it brings to fore multiple 

issues such as big data users, storage capacity, and the need to have data analysts.  In 

Indonesia, data analysts is still a rare profession, and therefore urgently needed. One of 

its distinctive tasks  is to conduct visual analyses from various data resources and also to 

present the result visually as interesting knowledge. It becomes science enliven by 

interactive visualization. In response to the issue, librarians have already been equipped 

with basic information management. Yet, they can see the opportunity and improve 

themselves as data analysts. In developed countries, it is common that librarian are also 

regarded as data analysts. They enhance  themselves with various skills required, such 

as cloud computing and smart computing. In the end librarian with data analysts 

competency are eloquent to extract and present complex data resources as “interesting 

and discernible” knowledge.  

 

Key words: big data, data analyst, librarian 

 

 

Arus data dan  informasi tumbuh  signifikan dalam ukuran jumlah dan media 

yang bervariasi, yang kemudian disebut sebagai Big Data. Sumber mengungkapkan, 

dari segi pengguna  Big Data, misalnya,  jaringan sosial media Facebook pada  tahun 

2012 memiliki jumlah pengguna mencapai 1 miliar  pengguna, dan menangani 350 juta 

unggahan foto, 4,5 miliar like dan 10 miliar pesan  setiap hari.  Artinya bahwa jejaring 

sosial media ini menyimpan data lebih dari 100 pertabytes untuk kebutuhan analitiknya. 

(Sugiarsono, 2015: 35-36)  

Bertolak dari kenyataan diatas,  penulis memperkuat dengan makna   Big Data 

seperti dikemukakan oleh Heer and  Kandel (dalam Victoria Louise Lemieux, 2014),   

At what volume data become big remains an open question, however, with some 

suggesting that it comprises data at the scale of exabytes, while others argue for 

zettabytes or yottabytes. Definisi tersebut memperkuat realitas bahwa pertumbuhan data 

perlu memdapatkan pengelolaan secara lebih khusus dan  staf yang spesifik. 

Pustakawan sebagai pekerja di bidang  informasi perlu  menangkap peluang 

melimpahnya data untuk dikelola. Pustakawan perlu untuk melakukan transformasi dan 

meningkatkan daya saing  untuk menjawab tantangan yang dihadapi dewasa ini. 

 

 

 

                                                 
2 Korespondensi: Albertus Pramukti Narendra. Fakultas Teknologi Informasi UKSW 

Salatiga. Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga. Telepon: 0298-321212. Email: 

beetpram@gmail.com 
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Metode 

Bertolak dari latar belakang tersebut, dengan dukungan sumber-sumber pustaka 

yang penulis peroleh, penulis ingin  menganalisis secara deskriptif dan mengemukakan  

Apakah  big data itu? Mengapa  ada istilah Big Data?, profesi Data Analis?  

Bagaimanakah pustakawan mampu untuk menghadapi fenomena ini dan memiliki 

kompetensi  untuk menjadi seorang ilmuwan data atau data analist ?   

 

Hasil 

Pendekatan profesi pustakawan sebagai analis data dan  informasi  

 Era informasi dan dengan ketersediaan informasi yang berlimpah akan 

membuat kita semua selalu berjumpa dengan informasi yang baru setiap saat. Informasi 

tersebut dari keanekaragaman sumber dan melalui bantuan teknologi informasi bergerak 

sangat cepat dan tersebar dalam jangkauan yang tak terbatas.  Menghadapi situasi 

tersebut maka dibutuhkan kemampuan untuk  selalu mempertanyakan dan dengan 

landasan keterampilan berfikir secara kritis. (Purwo dalam Ai Lien, 2010) 

 Terlepas dari tugas tugas tradisional pustakawan antara lain ilmu yang 

mempelajari pengorganisasian buku-buku, ilmu mencari referensi, membuat katalog dan 

berbagai aktivitas lainnya, pustakawan sebagai pekerja informasi perlu untuk 

meningkatkan kapasitasnya. 

  Big data dan pustakawan merupakan suatu peluang pengembangan profesi 

pustakawan di masa datang.  Membicarakan tentang big data saat ini merupakan hal 

yang trendy, berkaitan dengan isyu hi-tech dan dalam jumlah penyimpanan yang sangat 

besar atau zetabyte.. Pustakawan dapat meningkatkan diri untuk mampu menjadi 

seorang penganalisa data (data analyst)  dan mengolah berbagai data dan informasi 

dengan kemampuan analisa yang memadai. Pengolahan big data membutuhkan 

pustakawan  andal yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan data menjadi 

informasi/wisdom yang berguna bagi organisasi maupun perusahaan. Secara umum, 

dalam kemampuan dasar yang dimiliki  seorang pustakawan dapat melakukan kegiatan 

mengumpulkan (collect) , mengelola (organize), menyimpan (store), curate, 

menganalisis (analyze), membuat laporan (report), menayangkan (visualize), and 

melindungi/mengamankan (securing) pada koleksi informasi di pusat informasi 

(perpustakaan, riset, dsb). Pustakawan perlu meningkatkan atau menambahkan  skill 

yang perlu sebagai profesi data analis, yaitu mendalami ilmu statistik dan beberapa 

sentuhan pengetahuan teknologi informasi terkini (cloud computing, smart computing, 

dsb), maka pustakawan bisa dikatakan termasuk kategori data analyst. Hal ini seperti  

yang dikemukakan oleh  Terence K. Huwe, Library and Information Resources 

Institute, University of CaLifornia-Berkeley. 

“The likely big data projects for librarians user studies, collections use 

analysis, and cross-disciplinary comparative studies-all lend themselves to 

(using big data). But at the same time, the jump into the blue should be 

tempting us to go where no librarian has gone before-and that is welcome 

indeed.” –  (https://www.linkedin.com/pulse/relevansi-big-data-dan-ilmu-

perpustakaan-sebuah-baru-a-putrawan) 

 Pendapat lain dikemukakan  Riri Fitri Sari dari Universitas Indonesia, 

menyebutkan “Yang sangat diperlukan data analyst adalah kemampuan logika yang 

dalam dan kegigihan untuk terus belajar dan menguasai proses  bisnis  yang ada”. (Swa, 

05 Maret 2015: 32-46)  Pendapat tersebut tentunya merupakan tantangan bagi 

pustakawan untuk memulai belajar lintas disiplin ilmu. 

https://www.linkedin.com/pulse/relevansi-big-data-dan-ilmu-perpustakaan-sebuah-baru-a-putrawan
https://www.linkedin.com/pulse/relevansi-big-data-dan-ilmu-perpustakaan-sebuah-baru-a-putrawan
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  Adapun Beberapa job yang ditawarkan yang berhubungan dengan lingkup 

data analyst pustakawan antara lain sebagai berikut:   

Data Management Consultant 

Data Mining Consultant 

Data Research Scientist 

Data Services Librarian 

Design Data Librarian 

Digital Archivist 

Digital Collections 

Strategist and Architecture Librarian 

Digital Humanities Design Consultant 

Digital Records Archivist Manager 

Data Management Services 

Research Data Librarian 

Research Data Management Coordinator 

Scientific Data Curation 

Specialist / Metadata Librarian 

Scientific Data Curator 

Social Science Data Consultant 

(https://www.linkedin.com/pulse/relevansi-big-data-dan-ilmu-perpustakaan-sebuah-

baru-a-putrawan) 

 

Tantangan profesi dan daya saing pustakawan 

 Tantangan yang dihadapi oleh pustakawan memang tidaklah mudah. 

Tantangan itu antara lain nampak bahwa sebagian besar pustakawan masih terjebak 

dalam tugas tugas yang sifatnya teknis operasional misalnya (1) pengolahan pustaka, 

pelayanan sirkulasi (2) Pustakawan masih perlu terus meningkatkan kemampuan dalam 

penguasaan bahasa asing (3) Pustakawan memiliki kemampuan teknologi informasi 

yang harus selalu diasah atau masih terbatas  dibanding kemampuan TI yang dimiliki 

oleh para lulusan bidang ilmu komputer 

 Namun kekurangan bukan penghalang untuk pustakawan tidak berkembang, 

pustakawan memiliki kemampuan non teknis untuk mengelola big data dan 

mengembangkan potensi big data itu bagi para klien dengan menggunakan alat alat 

yang sudah ada misalnya melakukan data riset lokal, hingga menggunakan data untuk 

mengadvokasi diri sendiri dan komunitas sekitar. Penanganan konten atau informasi 

merupakan ruang lingkup ilmu perpustakaan. Beberapa contoh potensi data yang dapat 

diambil oleh pustakawan adalah: (1) Website data: pustakawan memiliki kemampuan  

untuk melakukan  kegiatan  manajemen Data web yang mengacu pada berbagai teknik 

dari kegiatan temu balik  Informasi.  

(http://www.csd.uoc.gr/~hy561/Lectures13/CS561Intro13.pdf). (2) Survey data: 

kemampuan pustakawan untuk melakukan  kegiatan penyelidikan  tentang karakteristik 

populasi tertentu dengan cara mengumpulkan data dari sampel populasi itu dan 

memperkirakan karakteristik mereka melalui penggunaan  metodologi statistik  yang 

sistematis (https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=262). (3) Data koleksi : 

pustakawan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis (SWOT- TOWS ) dari data 

koleksi yang dimiliki  perpustakaan untuk mengembangkan layanan dan memperkuat 

spesialisasi subyek tertentu. (4) Aktivitas terbaru dari media sosial : media sosial 

dewasa ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan dalam penyebaran informasi yang 

https://www.linkedin.com/pulse/relevansi-big-data-dan-ilmu-perpustakaan-sebuah-baru-a-putrawan
https://www.linkedin.com/pulse/relevansi-big-data-dan-ilmu-perpustakaan-sebuah-baru-a-putrawan
http://www.csd.uoc.gr/~hy561/Lectures13/CS561Intro13.pdf
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=262
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cukup diminati oleh berbagai kalangan baik industri maupun jasa. Pustakawan mampu 

melakukan kegiatan dengan karakteristik 2.0 dimana pustakawan menjembatani 

berbagai kepentingan dari penyedia informasi dan pencari informasi melalui sarana 

media sosial. (5) Penghitungan sirkulasi : di dalam aktivitas ini data yang tercipta terkait 

dengan tingkat kunjungan para pemustaka, dan pustakawan memiliki kesempatan untuk 

melakukan analisis kebutuhan pemustaka serta minat kunjung para pemustaka ke 

perpustakaan beserta latar belakang masing masing. (6) Pengaksesan jurnal : di dalam 

aktivitas ini potensi data dan pengetahuan  dari ketersediaan jurnal perlu terus digali 

oleh pustakawan. Kemampuan pustakawan untuk secara lebih mendalam berkaitan 

dengan pengenalan dan pemanfaatan sumber informasi ilmiah online sangat dibutuhkan 

untuk menjawab pertanyaan pemustaka yang lebih spesifik. 

Dengan keterampilan yang dimiliki oleh pustakawan modern, data-data tersebut 

kemudian dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis komersial dengan 

visualisasi data yang lebih menarik,  mengimprovisasi rencana layanan,  membuat 

konten lebih mudah diakses, serta assess current services. 

Kemampuan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan data ini bukan hanya 

dapat diimplementasi di perpustakaan untuk peningkatan layanan dan inovasi namun 

juga berguna untuk mendukung proses dunia bisnis. Artinya dengan berbekal 

kemampuan dasar pustakawan yang mampu   melakukan kegiatan  collect, organize, 

store, curate, manage, analyze, report, visualize, and securing  pada koleksi informasi 

di pusat informasi (perpustakaan, riset, pusat data bisnis, statistik dsb) dan  menambah   

skill yang perlu ditingkatkan, yaitu mendalami ilmu statistik dan beberapa sentuhan 

pengetahuan teknologi informasi terkini (cloud computing, smart computing, dsb), maka 

pustakawan bisa dikatakan termasuk kategori data analyst yang dibutuhkan dunia 

komersial. 

Maka baik jika dimulai  secara sistematis pustakawan mulai berlatih untuk 

merencanakan, pengimplementasian, melakukan analisa dan penggunaan hasil 

analisanya untuk dunia bisnis komersial.  

 

Kemampuan pustakawan sebagai data analist 

 Kemampuan pustakawan sebagai data analist salah satu caranya   diawali dari 

Lembaga pendidikan formal bidang ilmu informasi dan perpustakaan  yang mulai 

memberikan materi pembelajaran  mengenai data analis, atau data spesialis untuk 

pustakawan. Di masa mendatang daya saing pustakawan untuk menjawab tantangan 

profesi sebagai  data analist atau data scientist membutuhkan syarat kompetensi  untuk 

mempertajam kemampuannya.  

 Celia Emmelhainz mengemukakan  beberapa pengetahuan tambahan yang 

perlu dipelajari antara lain (1) memiliki kemampuan untuk memberikan edukasi 

mengenai informasi literasiu, memahami data dan statistic (2) memiliki kemampuan 

untuk berkolaborasi dengan ilmuwan bidang ilmu bisnis, ilmu murni dan ilmu sosial di 

era digital (3) menyediakan “referensi data” bagi professional yang membutuhkan 

bantuan informasi dan kemampuan menganalisis data yang tersaji di dunia maya (4) 

membantu antar pustakawan untuk lebih berani melakukan penelusuran data seperti 

juga penelusuran buku, web dan sumber multimedia. (5) berbagi sumber data publik (6) 

aktif untuk mengembangkan diri dengan terus belajar lintas disiplin ilmu dan (7) 

mengemukakan dalam forum seminar berkaitan dengan pencarian, penggunaan, 

distribusi dan visualisasi data.  
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   Pendapat yang lain dikemukakan dari  The U.S. Chief Data Scientist, D. J. 

Patil, yang mendefinisikan  data science as “the ability to extract knowledge and 

insights from large and complex datasets.  

 Dari pendapat tersebut, bila ingin diterapkan pada pustakawan, maka  kita   

perlu terus melakukan transformasi   untuk memiliki kemampuan menghasilkan 

pengetahuan dari berbagai data yang terus tumbuh dan semakin kompleks. 

 

 
Gambar 5 Peta Kompetensi Pustakawan Analis Data 

Sumber: http://databrarians.org/author/celia/ 

 

Simpulan 

 Profesi pustakawan sebagai data analis merupakan profesi yang menarik untuk 

dikembangkan. Peta kompetensinya bila dituangkan dalam bentuk course outline 

meliputi empat  tahap/pilar   pengembangan aktivitas kompetensi. Tahap itu diawali 

dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan pemahaman pencarian dan pengumpulan  

berbagai sumber data dalam topic tertentu. Tahap kedua adalah mendiskusikan 

berkaitan dengan merumuskan data yang hanya akan digunakan, melakukan persiapan 

untuk analis, distribusi dan penyimpanan data. Tahap ketiga  adalah kegiatan analisis 

yang merupakan aktivitas untuk membuat pemahaman terkait dengan makna bentuk 

data, merancang model dan menciptakan grafis dan pemetaan dari hasil analisis  dan 

tahap ke empat yang terakhir dari pilar kompetensi pustakawan adalah visualisasi yang 

didalamnya terdapat aktivitas kajian tehadap tipe visualisasi, menemukan narasi  yang 

mendasari data dan mendeskripsikan/ menceritakan secara visual.  

 Dua hal yang penulis ingin rekomendasikan berkaitan dengan tema ini: (1) 

Lembaga pendidikan formal bidang ilmu informasi dan perpustakaan mulai 

memberikan materi pembelajaran  mengenai data analis, atau data spesialis untuk 

mahasiswa Program Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Mahasiswa diharapkan aktif 

untuk melakukan kegiatan analisis terhadap data dan informasi visual. (2) Pustakawan 

secara berkesinambungan senantiasa terbuka untuk melakukan transformasi terhadap 

pengetahuan yang dimilikinya. Berani terus belajar lintas disiplin ilmu sehingga mampu 

mengambil peluang profesi sebagai data analis. Pustakawan atau mahasiswa program 

studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi  diharapkan aktif dalam berbagai forum 

konferensi, seminar dan diskusi ilmiah untuk menambah berbagai subyek ilmu 

pengetahuan, bahkan secara kolaboratif bersama professional yang lain  membuat karya 

tulis ilmiah  berbagai kajian pengetahuan lintas disiplin ilmu. 

http://databrarians.org/author/celia/
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Challenges and Strategies to Develop a Positive Image of the Library 
 

Anisa Sri Restanti3 

General Soedirman University 

 

 

Abstract 

Information technology has been used in the management of the library. There are 

several libraries have been integrated with the internet to provide services. But the 

library still image as an institution or an old building that contains the bookshelves and 

librarian profession under other professions. This article is presented to determine some 

of the challenges and strategies that can be done in fostering a positive image of the 

library. Based on the literature study and observation, it’s known, that the challenges are 

differences in educational background librarians, foster a positive image has not been 

planned, the development of information technology, the implementation of the code of 

ethics of librarians is not maximal. In the face of the challenges in creating a positive 

image, there are strategies that can be done that in terms of internal and external 

libraries. Thus, it can be concluded that, to foster a positive image of the library is 

needed strategies and synergies as well as the responsibility of all aspects of the library. 

Recommendation for librarians are important to develop personal branding. 

Furthermore, for the library after successfully building a positive image should be able 

to maintain and restore the image when a crisis. 

 

Key words: library branding, librarians, librarianship 

 

 

Pada saat ini, sudah tidak asing kita melihat sebuah perpustakaan  sudah 

memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan perpustakaan. Bahkan terdapat beberapa 

perpustakaan telah berintegrasi dengan internet dalam memberikan layanannya.  

Meskipun demikian, perpustakaan dalam image masyarakat masih disosokkan dengan 

sebuah lembaga atau bangunan tua yang di dalamnya berisi rak-rak buku. Dibeberapa 

kota setingkat kabupaten, perpustakaan seringkali masih dianggap sebagai “tempat 

buangan” pegawai negeri yang tidak berprestasi dan ada anggapan setiap orang dapat 

mengurusnya. Pustakawan masih dicitrakan sebagai “seseorang” yang sekedar 

kebetulan ditempatkan di perpustakaan yang setiap saat dapat “didaur ulang”, digonta 

ganti dengan mudahnya (Purwono, 2014). Kenyataan tersebut, memposisikan 

perpustakaan dalam kondisi tidak memiliki nilai tawar.  

Selanjutnya, merujuk penelitian yang dilakukan Korneliza Perr dengan 

responden sebagian masyarakat Kroazia menyangkut profesi yang diminatinya, 

menempatkan pustakawan berada di bawah dokter, guru, konstruktor, ekonom dan 

pengacara. Pustakawan hanya berada di atas profesi  system engineer atau programmer 

(Suwarno dalam Nugrohoadi, 2012). Seperti hasil penelitian tersebut, selama ini 

dibenak sebagian masyarakat, perpustakaan dan pustakawan masih dicitrakan sebagai 

hal kuno, statis, dan pekerjaan sepele (mudah) yang semua orang bisa melakukannya. 

                                                 
3 Korespondensi: Anisa Sri Restanti. General Soedirman University. Jalan H.R. 

Boenyamin 708, Purwokerto, Central of Java Indonesia. Telepon/Fax.: +62281630845. 

Email:  anisasrirestanti@gmail.com. 
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Padahal di Indonesia, pustakawan telah diakui sebagai sebuah profesi. Pemerintah 

memberikan fasilitas pustakawan sebagai salah satu jabatan fungsional seperti dosen, 

guru, dan jabatan fungsional yang lain.  Bahkan dalam jenjang karir pustakawan 

mencapai masa pensiun 65 tahun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk 

mengetahui tantangan dalam menumbuhkan citra positif perpustakaan. Selain itu,  

artikel ini bertujuan untuk mengetahui  strategi yang dapat dilakukan dalam 

menumbuhkan citra positif perpustakaan. Pustakawan diharapkan dapat mengetahui 

tantangan yang dihadapi dan memahami strategi sehingga dapat berperan aktif dalam 

menumbuhkan citra positif perpustakaan. 

 

Metode  

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini  adalah studi literatur. 

Penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik bahasan. 

Berdasarkan literatur tersebut, penulis melakukan pemilihan untuk mengembangkan ide 

dalam menyusun  penulisan artikel ini. 

 

Hasil 

Tantangan dalam menumbuhkan citra positif perpustakaan 

Tantangan perpustakaan dalam membentuk citra positif, yang pertama adalah 

latar belakang pendidikan (dan kompetensi) pustakawan yang berbeda. Pustakawan 

merupakan salah satu sumber daya manusia   dalam perpustakaan.  Sumber daya 

manusia dalam perpustakaan menjadi potensi atau kekuatan perpustakaan, namun akan 

menjadi kelemahan apabila sumber daya tersebut tidak memadai dan sangat terbatas. 

Pendidikan merupakan unsur penting bagi sumber daya manusia dalam dunia kerja. 

Selain itu tingkat pendidikan juga menjadi penting untuk menentukan tingkat 

pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Jenjang pendidikan yang berbeda menjadi 

tantangan dalam menyamakan persepsi pentingnya membentuk citra positif 

perpustakaan. 

Tantangan kedua adalah  pembentukan citra positif  belum direncanakan.  

Berdasarkan pengamatan kecil yang penulis lakukan,  perpustakaan belum memiliki 

divisi khusus yang menangani pembentukan citra positif. Dalam sebuah perusahaan hal 

ini biasa ditangani oleh bagian yang dikenal dengan public relations. Public relation 

atau PR adalah bidang yang berkaitan dengan mengelola citra seseorang maupun sebuah 

lembaga di mata publik. Perpustakaan hendaknya menyadari citra positif tidak bisa 

didapatkan dengan membeli. Citra positif harus dibangun dan direncanakan.  

Tantangan ketiga adalah perkembangan teknologi informasi.  Perkembangan 

teknologi informasi hendaknya mampu dimanfaatkan oleh perpustakaan. Selain itu, 

perkembangan teknologi juga telah mengubah perilaku pemustaka yang termasuk dalam 

golongan digital native. Konsekuensi dari hal ini adalah perpustakaan harus bisa 

memanfaatkan perkembangan teknologi agar perpustakaan tetap dekat dengan 

pemustaka dan jauh dari citra kuno. Tantangannya mulai dari kompetensi dalam 

pemanfaatan teknologi informasi dan juga berkenaan dengan anggaran untuk 

mengadopsi sebuah teknologi ke dalam perpustakaan. 

Tantangan keempat dalam menumbuhkan citra positif perpustakaan yaitu 

belum maksimal dalam pelaksanaan kode etik pustakawan. Kode etik merupakan 

standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi 

profesi (dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia) yang menjadi landasan perilaku 
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anggotanya  (pustakawan) dalam menjalankan peran dan tugas profesinya dalam 

masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan setiap butir yang tertuang 

dalam kode etik, pustakawan dapat memberikan standar kualitas layanan. Pustakawan 

dapat menghindarkan dari perbuatan yang merugikan pemustaka. Adanya standar 

layanan diharapkan pemustaka mendapat kepuasan dan dapat melakukan komplain 

ketika merasa dirugikan yang akan membentuk serta mempertahankan citra positif 

perpustakaan. Hal ini menjadi tantangan karena kode etik tidak dengan mudah dapat 

diterapkan. 

 Beberapa kendala implementasi kode etik (Suwarno, 2014) pertama, kode etik 

tidak populer sehingga tidak semua pustakawan mengerti tentang kode etik. Kedua, 

kode etik kalah dengan kebijakan (birokrasi) artinya lembaga atau instansi tempat 

pustakawan bekerja memiliki birokrasi atau sistem kekuasaan sendiri yang juga 

berwenang atas pengambilan kebijakan untuk kepentingan lembaga atau instansi 

tersebut. Birokrasi menjadi kendala ketika kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan 

semangat yang ada pada kode etik. Ketiga, tidak meratanya jenjang pendidikan yang 

ditempuh oleh pustakawan. Hal ini menjadi kendala pelaksanaan kode etik terkait 

dengan pemahaman dan penyikapannya terhadap kewajiban yang dituangkan dalam 

kode etik pustakawan. Keempat, pustakawan tidak membaca kode etik karena dianggap 

tidak penting. Kelima adalah sanksi dalam pelanggaran kode etik tidak tegas. 

 

Strategi dalam menumbuhkan citra positif perpustakaan 

Perpustakaan dapat melakukan beberapa strategi untuk  menghadapi tantangan 

dalam mewujudkan citra positif. Strategi tersebut meliputi  strategi yang dilakukan dari 

dalam (sisi intern) perpustakaan dan strategi yang dilakukan dengan kerja sama pihak 

luar perpustakaan (sisi ekstern). Terdapat empat strategi  dari sisi intern. Strategi yang 

pertama adalah melakukan perencanaan.  Kegiatan yang perlu dilakukan dalam 

perencanaan adalah menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan akan 

memperjelas arah perubahan yang akan dituju, memotivasi untuk mengambil tindakan 

ke arah yang benar meskipun mungkin pada langkah awal  secara pribadi menimbulkan 

hal yang tidak menyenangkan, dan akan membantu  mengkoordinasi tindakan yang 

berbeda. Hal ini akan berguna ketika mengalami hambatan dalam menumbuhkan citra 

positif perpustakaan. 

Kegiatan selanjutnya dalam perencanaan adalah melakukan analisis terhadap 

kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Kegiatan ini sering kita dengar dengan 

istilah analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Strenght merupakan 

sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh perpustakaan dan dapat 

dikembangkan dalam mencapai tujuan suatu program kegiatan. Weakness merupakan  

keterbatasan yang berasal dari dalam perpustakaan yang dimungkinkan akan 

menghambat suatu program  jika tidak segera diatasi. Opportunity merupakan beberapa 

situasi yang menguntungkan berasal dari luar perpustakaan yang mampu memberikan 

dukungan dalam pelaksanaan suatu program kegiatan. Threat  merupakan situasi/ 

keadaan yang kurang menguntungkan berasal dari luar perpustakaan yang dapat 

menghambat proses pengembangan suatu program kegiatan. 

Hasil analisis digunakan untuk mengetahui kesiapan finansial, mengukur 

antara kualitas dan kuantitas layanan  dengan sumber daya yang dimiliki. Dalam 

pelaksanaannya diperlukan evaluasi dengan memperhatikan saran ataupun kritik dari 

dalam perpustakaan maupun di luar perpustakaan untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan.  
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Strategi kedua adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Pustakawan 

merupakan salah satu sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak dalam 

menumbuhkan citra positif perpustakaan. Selain memiliki kompetensi yang 

diamanahkan undang-undang, pustakawan harus mau terus mengembangkan diri. Sudah 

saatnya pustakawan memiliki jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship menjadi 

katalisator yang mendorong seorang pustakawan selalu kreatif dan menunjukkan kinerja 

yang baik dan akhirnya berdampak terhadap citra positif perpustakaan. Selain itu, 

pustakawan dapat mengelola aset yang dimiliki perpustakaan dalam bentuk karya nyata 

yang selalu inovatif mengikuti perkembangan kebutuhan pemustaka dengan tetap 

memperhatikan standar kualitas layanan (berdasar kompetensi yang dimiliki). 

Pemustaka  dapat secara terus menerus merasakan dan menyadari manfaat keberadaan 

perpustakaan karena aktivitas dalam perpustakaan tidak saja “menjaga buku” tetapi 

merupakan “problem solver”. Diharapkan citra positif yang terbentuk adalah 

perpustakaan dapat menentukan sikap sendiri dan tidak hanya bergantung pada lembaga 

yang menaungi.  

Pustakawan dapat membangun reputasi dengan berbagai cara. Cara 

membangun reputasi meliputi dua belas hal.  Pertama, menulis artikel dalam majalah, 

jurnal, atau surat kabar baik lokal maupun internasional secara online. Menulis di media 

umum dapat membangun reputasi di masyarakat umum. Kedua, banyak membaca. 

Ketiga, terus meng-update informasi dan pengetahuan. Keempat, membangun 

perpustakaan pribadi, untuk memberikan bantuan informasi dan pengetahuan dalam 

profesi juga merupakan pengembangan reputasi. Kelima mengikuti seminar, workshop 

dan pelatihan. Keenam, berkenalan dengan pakar. Ketujuh, menjaga penampilan diri. 

Berpenampilan dengan meniru profesi lain atau lebih menarik dari profesi lain sangat 

dibutuhkan. Kedelapan, mengenali dunia profesi kita. Kesembilan, produktif. 

Kesepuluh,  mengembangkan ketrampilan. Kesebelas, melihat gambaran besar dan 

mimpi besar. Kedua belas, memperluas jaringan (Priyanto, 2014).  

Strategi ketiga dalam menumbuhkan citra positif perpustakaan adalah 

mengelola aset yang dimiliki. Perpustakaan harus menyadari aset yang dimiliki. Citra 

positif tidak saja gambaran kinerja namun bentuk sinergi atas segala hal yang ada di 

dalam perpustakaan. Hal ini dapat dipahami, fasilitas dan kebersihan lingkungan juga 

berpengaruh terhadap citra positif perpustakaan.  Lingkungan perpustakaan  yang 

kumuh dan kotor tentu akan memberikan kesan berbeda ketika lingkungan  tersebut 

bersih. Perpustakaan harus bisa mengelola semua aset yang dimiliki. 

Strategi keempat adalah melakukan tanggung jawab sosial. Corporate social 

responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan wacana yang mengemuka 

di dunia bisnis atau perusahaan. CSR sering dikemas ke dalam tiga fokus yaitu 3P 

singkatan dari Profit, Planet, dan People (Elkington dalam Nova, 2011). Perusahaan 

yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan  

memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan 

masyarakat (people). 

Perpustakaan dapat mengadopsi kegiatan CSR. Melalui program CSR, citra 

perpustakaan bisa terdongkrak di mata masyarakat. Karena dengan program tersebut 

masyarakat bisa merasakan manfaat dari keberadaan perpustakaan. Perpustakaan dapat 

melakukan program pengembangan masyarakat dengan melakukan literasi informasi. 

Selain itu, perpustakaan dapat melakukan pengembangan hubungan/ relasi dengan 

publik melalui berbagai even yang dilakukan. 
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Strategi dari sisi ekstern dalam menumbuhkan citra positif perpustakaan 

dilakukan dengan bekerjasama pihak lain. Pertama, lembaga induk perpustakaan. 

Dukungan dari lembaga induk yang menaungi perpustakaan tentu saja akan 

memperlancar segala program yang dilakukan perpustakaan. Kedua, lembaga 

penyelenggara pendidikan perpustakaan. Berkenaan dengan kurikulum yang digunakan 

harus memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan. Selain 

itu, menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill sebagai bekal kesiapan calon 

pustakawan menghadapi dunia kerja. Selanjutnya diselenggarakan program profesi 

pustakawan, seperti halnya program profesi lain misalnya perawat. Ketiga, pemerintah 

berkontribusi dalam membentuk citra perpustakaan. Hendaknya pemerintah meninjau 

kembali kebijakan pengangkatan jabatan pustakawan tingkat ahli untuk S1 non 

perpustakaan yang hanya mengikuti diklat calon pustakawan tingkat ahli kurang lebih 

selama tiga bulan. Hal ini berkaitan dengan ouput atau kompetensi pustakawan. 

Keempat,  organisasi profesi. Organisasi profesi berperan dalam sosialisasi kode etik 

pustakawan, dengan adanya sosialisasi diharapkan pustakawan dapat memahami dan 

mengimplementasikan kode etik dalam perilaku keseharian seorang pustakawan. 

Sehingga pustakawan lebih berkomitmen dan memiliki standar pelayanan yang 

memberikan kepuasan bagi pemustaka yang akhirnya dapat berkontribusi dalam 

menumbuhkan citra positif perpustakaan.  

 

Manfaat citra positif perpustakaan 

Citra positif perpustakaan merupakan hal yang sangat berharga. Manfaat 

pertama  terbangunnya citra positif adalah profesi pustakawan dapat sejajar dengan 

profesi lain seperti dokter, guru, ataupun pengacara. Hal ini dapat terwujud ketika 

eksistensi pustakawan semakin dikenal masyarakat. Pada saat ini, keberadaan 

pustakawan dapat memberikan solusi  ketika masyarakat membutuhkan informasi yang 

tepat di antara ribuan informasi yang tercipta setiap detik. Kedua, perpustakaan menjadi 

pilihan pertama bagi masyarakat dalam pencarian informasi. Hal ini terwujud ketika 

perpustakaan dapat memberikan kepuasan kepada pemustaka sehingga mereka lebih 

memilih perpustakaan dibandingkan dengan mesin pencari. Selain itu, perpustakaan 

diharapkan tidak menjadi “tempat buangan” dan mampu memberikan kontribusi positif 

bagi kemajuan lembaga induk yang menaungi perpustakaan. 

Manfaat ketiga adalah membangun loyalitas pemustaka. Pemustaka yang 

memiliki pengalaman  baik dalam memanfaatkan layanan perpustakaan diharapkan 

akan datang kembali ke perpustakaan, dengan kata lain pemustaka lama tetap bertahan 

dalam memanfaatkan perpustakaan dan juga mengajak pemustaka lain untuk 

memanfaatkan perpustakaan. Sehingga perpustakaan tidak ditinggalkan pemustakanya. 

Manfaat keempat yaitu sebagai sarana promosi bagi perpustakaan, dengan citra positif  

perpustakaan, masyarakat akan mengetahui keberadaan perpustakaan. Hal-hal yang baik 

yang ada di perpustakaan (layanan dan aspek yang berada dalam perpustakan) menjadi 

buah bibir yang positif, sehingga perpustakaan memiliki “nilai tawar” yang tinggi. 

 

Simpulan  

Citra perpustakaan-pustakawan yang masih memprihatinkan di mata 

masyarakat hendaknya menjadi bahan instropeksi. Perpustakaan seharusnya menyadari 

citra positif  tidak dapat diperoleh dengan membeli namun  melalui proses. Citra positif 

merupakan cerminan kinerja dan sinergi segala aset yang dimiliki. Menumbuhkan citra 

positif perpustakaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dengan citra positif 
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akan  menumbuhkan loyalitas  pemustaka sehingga perpustakaan menjadi prioritas bagi 

pemustaka dalam mencari informasi. Seseorang akan bangga berprofesi sebagai 

pustakawan.  

Berdasarkan studi literatur  yang telah dilakukan penulis, terdapat rekomendasi 

bagi pustakawan dan perpustakaan dalam menumbuhkan citra positif perpustakaan. 

Pustakawan sebagai salah satu sumber daya manusia dalam perpustakaan yang 

berhadapan langsung dengan pemustaka dan menjadi ujung tombak dalam 

menumbuhkan citra positif perpustakaan penting membangun personal branding. 

Pustakawan dapat berperan sebagai public relation bagi perpustakaan. Seorang kepala 

perpustakaan harus berusaha menjadi pemimpin yang selalu mendukung aktivitas 

bawahan sebagai rekan kerja sehingga pustakawan tidak terpasung dalam berkreasi. Hal 

ini akan memberikan kontribusi dalam membangun citra positif perpustakaan. 

Selanjutnya, setelah berhasil membangun citra positif perpustakaan harus bisa menjaga 

dan mengembalikan citra positif manakala terjadi krisis dalam perpustakaan. 
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Developing Plugin e-DDC as an Additional Application for Senayan Library 

Management System with PHP Language Programming and MySQL Database 
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Abstract 

Between Senayan Library Management System or usually called SLiMS and e-DDC 

(electronic Dewey Decimal Classification) now is the most popular library application 

software which has a lot of user, because it is simple to use, has an updating guarantee 

from its developers and off course both of them are free of charge. Although SLiMS and 

e-DDC are different application at all, as practically they are recommended to be used 

togather for library management. SLiMS is used for library automation and e-DDC is to 

find collection’s classification. Many users of SLiMS and e-DDC ever give suggestions 

about developing SLiMS with e-DDC include in its database, and then librarians will be 

easier to manage their libraries. Because of that suggestion, finally a plugin as an 

additional application for SLiMS has been created and developed. That plugin was build 

with PHP language programming and MySQL database, and has released on May, 2nd 

2015, in order to celebrate “National Education Day”. 

 

Key words: application, e-DDC, library automation, MySQL, PHP, plugin, SLiMS 

 

 

Sebagaimana diketahui, software atau aplikasi perangkat lunak (selanjutnya 

disebut aplikasi saja) e-DDC (electronic Dewey Decimal Classification) adalah aplikasi 

yang ditujukan untuk membantu pustakawan dan penggiat perpustakaan dari lintas 

disiplin keilmuan dalam menemukan nomor klasifikasi koleksi dengan berdasar pada 

sistem klasifikasi DDC (Dewey Decimal Classification) dengan lebih mudah, efisien, 

ringkas dan cepat. Aplikasi e-DDC dikembangkan oleh Penulis secara swadana, 

swadaya dan swakarsa sejak tahun 2009 dan pertama kali diperkenalkan di internet 

melalui situs resmi http://www.e-ddc.org pada tanggal 17 April 2010 supaya dapat 

diunduh, digunakan serta disebarkan oleh siapapun secara gratis sebagai freeware 

semata-mata demi kemajuan dunia perpustakaan, khususnya di Indonesia. Versi terbaru 

dari aplikasi e-DDC adalah “e-DDC Edition 23 Version 3.3 Updated” yang dirilis pada 

tanggal 14 September 2014. Aplikasi e-DDC terbaru yang diberi kode produk “e-DDC 

Edition 23 Version 3.3 Updated” tersebut merupakan versi update ke-8 dari keseluruhan 

perkembangan e-DDC sejak pertama kali dirilis. 

 Tujuan lain dari pembuatan aplikasi e-DDC oleh Penulis, disamping sebagai 

alat bantu pustakawan/penggiat perpustakaan untuk menentukan nomor klasifikasi 

berbasis DDC sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai “pendamping” berbagai 

aplikasi perangkat lunak untuk sistem informasi manajemen perpustakaan atau biasa 

disebut dengan automasi perpustakaan yang saat ini sudah banyak beredar seperti 

SLiMS (Senayan Library Management System), Athenaeum Light, KOHA, LASer, 
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Linspro, Inlis (Integrated Library System), dan lain-lain. Karena dengan adanya sistem 

automasi “plus” e-DDC, maka aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan perpustakaan 

akan menjadi lebih komplit. Karena sebenarnya, kebanyakan dari sistem automasi 

tersebut tidak atau belum dilengkapi dengan fitur khusus untuk membantu menentukan 

nomor klasifikasi. Hanya  Athenaeum Light Versi Indonesia yang dikembangkan oleh 

Didik Witono yang sudah dilengkapi dengan fitur untuk membantu mencari nomor 

klasifikasi, yang disusun berdasarkan ringkasan dari Abridged 13 (DDC Ringkasan 

Edisi 21). Namun sayangnya, notasi yang disediakan dalam Athenaeum Light Versi 

Indonesia masih terbatas dan hanya cocok digunakan untuk perpustakaan yang memiliki 

koleksi tidak lebih dari 20 ribu judul (Hardiati, 2012: 133).  

Selain itu, e-DDC juga dikembangkan agar dapat menjadi solusi atas 

permasalahan yang dihadapi pustakawan/penggiat perpustakaan di Indonesia yang 

masih kesulitan dalam menentukan nomor klasifikasi koleksi, karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa masih banyak penggiat perpustakaan yang kebetulan tidak berlatar 

belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Faktor mahalnya buku asli klasifikasi DDC 

(satu set sekitar Rp 6 – 7 juta), juga biaya berlangganan WebDewey (yang merupakan 

aplikasi resmi untuk menentukan klasifikasi DDC keluaran OCLC) sebesar USD 278 

per tahun (sekitar Rp 3.336.000,00 pada kurs USD 1 = Rp 12.000,00) juga menjadi 

kendala tersendiri bagi kebanyakan pustakawan/penggiat perpustakaan di Indonesia. 

Harga yang mencapai Rp 6 – 7 juta untuk satu set DDC cetak dan Rp 3 juta lebih untuk 

berlangganan WebDewey selama satu tahun tersebut dapat dikatakan “keterlaluan” 

mahalnya bagi kebanyakan perpustakaan di Indonesia, terlebih yang bertugas di daerah-

daerah. Sebagai catatan, meskipun kini sudah ada e-DDC yang dapat mempermudah 

pustakawan dan penggiat perpustakaan menentukan nomor klasifikasi, Penulis tetap 

merekomendasikan untuk menggunakan buku pedoman Sistem Klasifikasi DDC terbaru 

demi keabsahan penomoran. 

Dalam merancang e-DDC, Penulis tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar 

dalam DDC,  yaitu sebagai berikut: (1) Prinsip Dasar Desimal, yaitu pembagian ilmu 

pengetahuan menjadi 10 kelas utama (the Ten Main Classes), kemudian masing-masing 

kelas utama dibagi ke dalam 10 divisi (Divisions), dan selanjutnya masing-masing divisi 

dibagi menjadi 10 seksi (Sections). Dengan demikian DDC terdiri dari 10 kelas utama, 

100 divisi dan 1000 seksi. (2) Prinsip Dasar Susunan dari Umum ke Khusus, yaitu 

dari 10 divisi dalam tiap kelas utama, divisi pertama (divisi 0) membahas karya umum 

untuk seluruh kelas, sedangkan divisi 1 – 9 membahas hal-hal yang lebih khusus. (3) 

Prinsip Dasar Disiplin, yaitu penyusunan dan pembagian DDC didasarkan pada 

spesialisasi ilmu pengetahuan atau “discipline” (disiplin ilmu) atau pada cabang ilmu 

pengetahuan tertentu dan bukan pada subjek. Sehingga satu subjek dapat dibahas pada 

beberapa disiplin ilmu sekaligus. (4) Prinsip Dasar Hierarki, yaitu sistem klasifikasi 

yang tersusun berurutan baik dalam notasi maupun dalam relasi antar disiplin dan relasi 

antar subjek (apa yang berlaku di kelas berlaku juga bagi semua divisi dan seksinya). 

Sejak dirilis pertama kali tahun 2010 melalui situs resminya http://www.e-

ddc.org,  e-DDC telah diunduh lebih dari 10.000 kali baik dari dalam maupun luar 

negeri serta banyak diedarkan secara copy-paste di pelatihan-pelatihan dan workshop-

workshop perpustakaan. Ini sudah cukup membuktikan e-DDC telah diterima dan 

mendapat tempat tersendiri di kalangan pustakawan. Maka dari itu, inovasi dan 

pengembangan aplikasi e-DDC, Penulis rasa harus terus dilakukan. 

 

 

http://www.e-ddc.org/
http://www.e-ddc.org/
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Hasil 

Perilisan e-DDC versi terbaru 

Menyadari bahwa ternyata pengguna aplikasi e-DDC cukup banyak, dengan 

latar belakang berbagai jenis perpustakaan pula, maka diperlukan upaya untuk terus 

mengembangkan e-DDC terutama dari segi konten/isinya agar semakin lengkap dan 

sesuai dengan DDC cetak. Adapun upaya-upaya yang sudah Penulis lakukan untuk terus 

mengembangkan e-DDC adalah merilis versi terbaru dengan kode produk “e-DDC 

Edition 23 Version 3.3 Updated”. e-DDC Edition 23 Version 3.3 Updated tersebut 

resmi dirilis pada tanggal 14 September 2014 lalu, bertepatan dengan peringatan Hari 

Kunjung Perpustakaan (Visit Library Day). e-DDC Edition 23 Version 3.3 Updated ini 

merupakan versi update ke-8 sejak e-DDC pertama kali dirilis. 

Beberapa hal yang membedakan e-DDC Edition 23 Version 3.3 Updated ini 

dengan versi-versi yang sudah beredar sebelumnya adalah sebagai berikut: (1) Notasi 

klasifikasi Agama Islam 297 dan 2X0 diupdate sehingga lebih lengkap dari pada versi 

sebelumnya. Notasi klasifikasi Agama Islam 297 disusun berdasarkan DDC Edisi 23 

(cetak) serta Webdewey (trial version) sedangkan notasi klasifikasi Agama Islam 2X0 

disusun berdasarkan buku "Daftar Tajuk Subjek Islam dan Sistem Klasifikasi Islam" 

terbitan Departemen Agama RI tahun 2003. Hal ini sudah diupayakan sejak e-DDC 

generasi awal (e-DDC Version 1) dan menjadikan e-DDC sebagai satu-satunya aplikasi 

untuk menentukan nomor klasifikasi DDC yang mengakomodasi  kedua notasi 

klasifikasi Agama Islam (297 dan 2X0) tersebut. Pustakawan boleh menggunakan salah 

satu di antara notasi 297 atau 2X0 tersebut sesuai kebutuhannya masing-masing. (2) 

Disediakan opsi penomoran (option numbers) untuk notasi bahasa Indonesia yaitu 

menggunakan nomor klasifikasi 410 atau 499.221. Notasi bahasa Indonesia under 410 

disusun sebagaimana petunjuk dalam Schedules DDC Edisi 23 Volume 2 halaman 931 

Option A yang berbunyi: "to give local emphasis and a shorter number to a specific 

language other than English, e.g Russian, class it here and add to base number 41- as 

instructed under 420 - 490." Hal ini pernah diupayakan oleh Towa P. Hamakonda dan 

JNB. Tairas dalam buku "Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey". Dikarenakan 

sudah terdapat petunjuk dalam Schedules DDC Edisi 23 tersebut, maka tidak ada 

salahnya jika pustakawan menggunakan notasi dasar 410 untuk nomor klasifikasi 

bahasa Indonesia untuk mendapatkan penomoran yang lebih luas. Namun apabila 

memilih menggunakan nomor dasar 499.221 sebagaimana yang sudah disediakan pada 

bagan DDC Edisi 23 juga diperkenankan. Pada intinya, pustakawan boleh menggunakan 

salah satu di antara notasi 410 atau 499.221 tersebut sesuai kebutuhannya masing-

masing. (3) Untuk kasus yang hampir sama, juga disediakan opsi penomoran (option 

numbers) untuk notasi sastra Indonesia yaitu menggunakan nomor klasifikasi 810 atau 

899.221. Notasi sastra Indonesia under 810 disusun sebagaimana petunjuk dalam 

Schedules DDC Edisi 23 Volume 3 halaman 794 yang berbunyi: "to give local emphasis 

and a shorter number to a specific literature other than American literature in English, 

e.g Afrikaan literature, class it here and in that case class American literature in 

english in 820." Sama dengan di atas, hal ini juga pernah diupayakan oleh Towa P. 

Hamakonda dan JNB. Tairas dalam buku "Pengantar Klasifikasi Persepuluhan Dewey". 

Dikarenakan sudah terdapat petunjuk dalam Schedules DDC Edisi 23 tersebut, maka 

sekali lagi tidak ada salahnya jika pustakawan menggunakan notasi dasar 810 untuk 

nomor klasifikasi sastra Indonesia untuk mendapatkan penomoran yang lebih luas. 

Namun apabila memilih menggunakan nomor dasar 899.221 sebagaimana yang sudah 

disediakan pada bagan DDC Edisi 23 juga diperkenankan. Dan sekali lagi pada intinya 
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pustakawan boleh menggunakan salah satu di antara notasi 810 atau 899.221 tersebut 

sesuai kebutuhannya masing-masing. (4) Terdapat tambahan notasi untuk tema-tema 

baru yang hanya terdapat pada DDC (cetak) Edisi 23 yang tidak terdapat pada edisi 

sebelumnya, seperti 004.6782 untuk cloud computing, 006.752 untuk web blog, 

sedangkan nomor 777 untuk sinematografi yang pada DDC (cetak) Edisi 23 kembali 

ditampilkan setelah pada edisi-edisi sebelumnya nomor tersebut (777) tidak digunakan, 

juga relokasi dari 297.124 (DDC sebelum edisi 23) ke 297.125 (mulai DDC Edisi 23) 

untuk Hadith. Hal ini cukup menunjukkan bahwa konten e-DDC memang update sesuai 

dengan DDC (cetak) Edisi 23. (5) Ciri khas paling unik pada e-DDC Edition 23 Version 

3.3 Updated adalah fitur "Basmalah", yaitu bacaan "Basmalah" yang akan terdengar 

setiap pertama kali mengakses halaman awal (home) e-DDC. Bacaan "Basmalah" juga 

akan kembali terdengar setiap halaman Agama Islam 297 dan 2X0 diakses. Namun, 

apabila dikarenakan suatu alasan tertentu fitur "Basmalah" ingin dinonaktifkan, cukup 

dengan meremove file "Basmalah.mp3" dalam folder instalasi default e-DDC yaitu di 

C:/Program Files/e-DDC/e-DDC Edition 23. Sementara dari segi tampilan secara garis 

besar e-DDC Edition 23 Version 3.3 Updated ini tidak jauh berbeda dengan versi-versi 

sebelumnya:  

 
Gambar 1 Tampilan Awal e-DDC Edition 23 Version 3.3 Updated 

  

Team e-DDC 

 Untuk memperkuat dan memaksimalkan pengambangan e-DDC, maka Penulis 

membentuk suatu tim yang diketuai Penulis sendiri dengan beranggotakan pustakawan 

yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, yaitu: (1) Sdr. Imam Nurul 

Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selaku  verifikator penomoran 

konten e-DDC mulai e-DDC Edition 23 Version 3.3 Updated dengan DDC versi cetak. 

(2) Sdr. Eko Wahyudi dari Banyuwangi, selaku penyusun coding Plugin e-DDC for 

SLiMS. 

Selain itu, untuk mendekatkan Penulis selaku Kreator e-DDC dengan 

user/pengguna e-DDC, selain situs resmi e-DDC http://www.e-ddc.org, Penulis juga 

membuat dan mengasuh grup di sosial media Facebook dengan tujuan untuk 

http://www.e-ddc.org/
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menampung semua masukan, kritik, saran, maupun permasalahan yang berkaitan 

dengan e-DDC agar dapat dicarikan solusinya dengan segera. Grup tersebut beralamat 

di https://www.facebook.com/groups/electronic.DDC/. 

Sebelum dipaparkan lebih lanjut tentang perancangan dan pengembangan Plugin 

e-DDC for SLiMS, berikut akan dijelaskan beberapa definisi penting terlebih dahulu: 

Definisi plugin adalah program tambahan yang disisipkan atau didaftarkan agar 

dikenal oleh browser web, sehingga menambahan kemampuan standar suatu browser 

web. Kemampuan tambahan yang diberikan oleh plugin  adalah kemampuan untuk 

dapat menyajikan suatu komponen multimedia yang tidak standar dalam suatu dokumen 

HTML yang disajikan dalam browser pengakses web (Sidik, 2012: 226). Sedangkan 

definisi Plugin e-DDC for SLiMS adalah e-DDC yang terintegrasi dengan SLiMS 

dalam bentuk aplikasi tambahan sehingga memungkinkan konten e-DDC dapat berjalan 

integral dalam satu database dengan aplikasi perangkat lunak automasi perpustakaan 

SLiMS. 

Definisi e-DDC, sebagaimana disampaikan di atas, adalah aplikasi perangkat 

lunak bebas berbayar (freeware) yang digunakan untuk membantu pustakawan dan 

penggiat perpustakaan dari berbagai latar belakang keilmuan agar lebih mudah 

menentukan nomor klasifikasi koleksi perpustakaan berdasarkan sistem klasifikasi 

DDC. Sedangkan definisi freeware adalah perangkat lunak yang bebas dijalankan, 

digandakan, disebarluaskan tanpa ada biaya lisensi namun tidak diperkenankan untuk 

melakukan pemodifikasian terhadapnya (Mayesti, dkk, 2010: 4.4). Berdasarkan ciri dan 

karakteristiknya, maka e-DDC termasuk freeware.  

Definisi Senayan Library Management System atau biasa disebut SLiMS atau 

“Senayan” saja adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan (atau automasi 

perpustakaan) berkode sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi 

web yang pada awalnya yang dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas 

Departemen Pendidikan Nasional ini dibangun dengan menggunakan basis data MySQL 

dan pengontrol versi Git. Pengembangan Senayan dilakukan oleh SDC (Senayan 

Developers Community). Dikoordinir oleh Hendro Wicaksono, dengan Programmer 

Arie Nugraha, Wardiyono. Sementara dokumentasi dikerjakan oleh Purwoko, Sulfan 

Zayd, M Rasyid Ridho, Arif Syamsudin. Pada Januari 2012, developer SLiMS 

bertambah 2 orang, yaitu: Indra Sutriadi Pipii (Gorontalo) dan Eddy Subratha 

(Jogjakarta). Selain itu, dibantu pula programmer dari luar negeri yaitu Tobias Zeumer 

dan Jhon Urrego Felipe Mejia. Pada tahun 2009, Senayan memenangi INAICTA 2009, 

suatu penghargaan untuk kategori software open source. Situs resmi SLiMS saat ini 

adalah http://slims.web.id. 

Definisi PHP adalah akronim dari PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa 

skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML (Hyper Text Markup 

Language). PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis dan dapat juga  

digunakan untuk membangun sebuah CMS (Content Management System). PHP 

mengeksekusi kode yang ditulis dalam pembatas sebagaimana ditentukan oleh dasar 

sintaks PHP. Apapun di luar pembatas tidak diproses oleh PHP, meskipun teks PHP ini 

masih mengendalikan struktur yang dijelaskan dalam kode PHP. Pembatas yang paling 

umum untuk kode PHP adalah "<?php" untuk membuka, dan "?>" untuk menutup. PHP 

pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada awalnya PHP 

merupakan kependekan dari Personal Home Page, berupa sekumpulan skrip yang 

digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode 

sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode 

https://www.facebook.com/groups/electronic.DDC/
http://slims.web.id/
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
https://id.wikipedia.org/wiki/1995
https://id.wikipedia.org/wiki/Web
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PHP/FI&action=edit&redlink=1
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sumber ini menjadi sumber terbuka, maka banyak programmer yang tertarik untuk ikut 

mengembangkan PHP. Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis 

ini, interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini 

disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara 

signifikan. Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 

1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis 

tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP: 

Hypertext Preprocessing. Versi terbaru dari bahasa pemograman PHP adalah versi 5.6.4 

yang resmi dirilis pada tanggal 18 Desember 2014. 

Definisi MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data 

relasional/Relational Database Management System (RDBMS) yang didistribusikan 

secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public License). Setiap pengguna dapat 

secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut 

tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya 

merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada 

sebelumnya yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian basis data, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, 

yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. 

Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

pengoptimasianya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh 

pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. MySQL pada 

awalnya diciptakan pada tahun 1979 oleh Michael "Monty" Widenius, seorang 

programmer komputer asal Swedia. Monty mengembangkan sebuah sistem database 

sederhana yang dinamakan UNIREG yang menggunakan koneksi low-level ISAM 

(Indexed Sequential Access Method) database engine dengan indexing, yang 

dikembangkan terus sampai sekarang. 

 

Perancangan dan pengembangan plugin e-DDC for SLiMS 

Analisa sistem 

Analisa sistem dalam perancangan dan pengembangan Plugin e-DDC for SLiMS 

(selanjutnya disebut Plugin e-DDC) menggunakan flowchart (diagram alir) sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_terbuka
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrogram
https://id.wikipedia.org/wiki/Interpreter
https://id.wikipedia.org/wiki/C
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zend&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=PHP_3.0&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Akronim_berulang
https://id.wikipedia.org/wiki/Desember
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Langkah Awal: Menyiapkan 

Bootstrap, Data Tables, JQuery 

Membuat Template Plugin e-DDC 

Membuat Database 

Membuat File Navigasi dan File Pemanggil 

Tidak Berhasil Berhasil 

Perbaikan 

Plugin e-DDC pada Submenu Add New 

Bibliography SLiMS 

Membuat Tombol Pup Up Plugin e-DDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Flowchart Analisa Sistem Plugin e-DDC 

 

Penjelasan dari diagram alir Analisa Sistem di atas adalah sebagai berikut: (1) Langkah 

awal pembuatan Plugin e-DDC, yaitu menyiapkan beberapa file pendukung antara lain: 

(1a) Bootstrap, yaitu framework untuk mengatur Component dan CSS (Cascading Style 

Sheets) untuk aplikasi berbasis web. Dikarenakan sudah tersedia file Bootstrap dalam 

SLiMS, maka tinggal menyesuaikannya untuk kebutuhan pembuatan Plugin e-DDC. 

(1b) Data Tables, yaitu plugin jQuery untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang 

interaktif. Data Tables dapat menerima sumber data dari sisi server dalam bentuk JSON 

(JavaScript Object Notation). D.hata Tables ini digunakan untuk fitur pencarian nomor 

klasifikasi dalam Plugin e-DDC. (1c) jQuery, yaitu jQuery library JavaScript 

multiplatform yang dirancang untuk memudahkan penyusunan client-side script pada 

file HTML. jQuery untuk memberikan efek highlight pada fungsi pencarian nomor 

End 

 

Instalasi 

Start 
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klasifikasi. (2) Membuat tombol Pop Up untuk Plugin e-DDC: (2a) Yaitu melakukan 

pengeditan dan penambahan source code/script pada file “index.php” yang terdapat 

dalam folder modules/bibliography. Adapun script yang ditambahkan adalah sebagai 

berikut: 

// e-DDC by Eko Wahyudi 

$str_input = '<div class="'.$visibility.'" ><a class="notAJAX button btn btn-

danger openPopUp",scrolling="no", 

href="'.MWB.'bibliography/pop_ddc.php?biblioID='.$rec_d['biblio_id'].'" 

title="'.__('e-DDC for SLiMS &copy 2015').'" height="500" 

width="850">'.__('e-DDC').'</a> Search Classification Number with Quick e-

DDC</div>'; $form->addAnything('', $str_input); 
 

(2b) Membuat file Pop Up e-DDC dengan nama “pop_ddc.php”, masih dalam folder 

yang sama (modules/bibliography) yang berfungsi untuk mengkonfigurasi system dan 

penyematan template Plugin e-DDC. Adapun script “pop_ddc.php” adalah sebagai 

berikut: 

/* e-DDC 23 Pop Window */ 

// key to authenticate 

define('INDEX_AUTH', '1'); 

// main system configuration 

require '../../../sysconfig.inc.php'; 

ob_start(); 

require MDLBS.'eddc/ddc_index.php'; 

$content = ob_get_clean(); 

// include the page template 

require SB.'/admin/'.$sysconf['admin_template']['dir'].'/ddc_page_tpl.php'; 

?> 

(3) Membuat template Plugin e-DDC pada folder admin/admin_template, dengan nama 

“ddc_page_tpl.php”, untuk mengatur CSS dan Javascript dalam fungsi pencarian nomor 

klasifikasi dan pemberian highlight terhadap hasil pencarian. Adapun script 

“ddc_page_tpl.php” adalah sebagai berikut: 

<html> 

    <head><title><?php echo $page_title; ?></title> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" 

/><meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /><meta http-equiv="Cache-

Control" content="no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-

check=0" /><meta http-equiv="Expires" content="Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 

GMT" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo SWB; 

?>template/default/css/bootstrap.min.css" /> 

        <?php if (isset($css)) { echo $css; } ?> 

        <style type="text/css"> 

            table.dataTable span.highlight { 

                background-color: #62cffc; 

            } 

            ::-webkit-scrollbar { 

                width: 12px; 

            } 
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            ::-webkit-scrollbar-track { 

                -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.3);  

                border-radius: 10px; 

            } 

            ::-webkit-scrollbar-thumb { 

                border-radius: 10px; 

                -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5);  

            } 

        </style> 

        <script src="<?php echo SWB; ?>/js/ddc_search/search.js"></script> 

        <script src="<?php echo SWB; 

?>/js/ddc_search/jquery.highlight.js"></script> 

        <script src="<?php echo SWB; 

?>/js/ddc_search/dataTables.searchHighlight.min.js"></script> 

        <script src="<?php echo SWB; 

?>/js/ddc_search/dataTables.bootstrap.js"></script>  

        <script src="<?php echo SWB; 

?>/template/default/js/bootstrap.min.js"></script>  

        <?php if (isset($js)) { echo $js; } ?> 

    </head> 

    <body> 

        <div id="pageContent"> 

            <?php echo $content; ?> 

        </div> 

        <!-- block if we inside iframe --> 

        <script type="text/javascript"> 

            $(document).ready( function () { 

                var table = $('#ddc').DataTable( { 

                    searchHighlight: true 

                } ); 

                table.search( '' ).draw(); 

            } ); 

        </script> 

    </body> 

</html> 

(4) Membuat database menggunakan PHPMyAdmin yang berisi Content e-DDC, 

Tables, Glossary dan file-file pendukung. Diperlukan sekitar 160 ruas untuk membuat 

database Plugin e-DDC. Berikut ini adalah ilustrasi contoh pembuatan database untuk 

nomor klasifikasi 004.1: 
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Gambar 3 Pembuatan Database Plugin e-DDC 

(5) Membuat file-file untuk “Navigation Bar” Plugin e-DDC dan file untuk 

“memanggil” database dalam fitur pencarian nomor klasifikasi. File-file tersebut 

semuanya ditempatkan dalam folder “admin/modules/eddc”. File-file tersebut terdiri 

dari: (5a) File “ddc_index.php”, untuk membuat “Navigation Bar” Plugin e-DDC yang 

meliputi menu Home, Content, Tables, Glossary. Adapun script “ddc_index.php” adalah 

sebagai berikut: 
 

<?php 

* Copyright (C) 2015 Eko Wahyudi(waaah.you92@gmail.com) 

/* e-DDC for SLiMS, update 09-04-2015*/  

?> 

<!-- Menu --> 

<div class="panel panel-primary"> 

    <div class="panel-heading"><b><img src="<?php echo 

SWB;?>images/default/image.png" width=15 height=20> e-DDC 

Edition 23</b></div> 

    <div class="panel-body"><marquee><i><span class="label label-

primary">electronic - Dewey Decimal Classification Edition 23 for 

SLiMS</span></i></marquee> 

        <nav class="navbar navbar-default"> 

            <ul class="nav nav-tabs nav-pills"> 

                <li class="active"><a href="#home" data-toggle="tab"><i 

class="glyphicon glyphicon-home"></i> Home</a> </li> 

                <li><a href="#content" data-toggle="tab"><i class="glyphicon 

glyphicon-book"></i> Content</a></li> 

                <li><a href="#tables" data-toggle="tab"><i class="glyphicon 

glyphicon-list-alt"></i> Tables</a></li> 

                <li><a href="#glossary" data-toggle="tab"><i 

class="glyphicon glyphicon-file"></i> Glossary</a></li> 

            </ul> 

            <!-- Tab --> 
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            <div class="tab-content"> 

                <!-- Home --> 

                <div class="tab-pane active" id="home"><p> 

                    <?php include "ddc_home.php";?> 

                </div> 

                <!-- Table e-DDC --> 

                <div class="tab-pane" id="content"><p> 

                    <?php include "ddc_content.php";?> 

                </div> 

                <!-- Tables --> 

                <div class="tab-pane" id="tables"><p> 

                    <?php include "ddc_tables.php";?> 

                </div> 

                <!-- Glossary --> 

                <div class="tab-pane" id="glossary"><p> 

                    <?php include "ddc_glossary.php";?> 

                </div> 

        </nav> 

</div> 

 

- File “ddc_home.php”, untuk membuka tampilan awal/Home Plugin e-

DDC. Adapun script “ddc_home.php” adalah sebagai berikut: 

 

<?php 

* Copyright (C) 2015 Eko Wahyudi (waaah.you92@gmail.com) 

/* e-DDC for SLiMS, update 09-04-2015*/  

?> 

<div class="col-sm-12"> 

 <div class="panel panel-default"> 

  <div class="panel-body"> 

   <?php 

    $ddc = $dbs->query("SELECT 

content_text FROM ddc_content WHERE content_id ='ddc_home'"); 

     while ($content = $ddc-

>fetch_row()) { 

      echo"$content[0]"; 

     } 

   ?> 

</div> 

 

- File “ddc_content.php”, untuk “memanggil” content dari database Plugin 

e-DDC, yaitu notasi klasifikasi mulai nomor klas 000 sampai dengan 

999, yang dilengkapi dengan fitur pencarian. Adapun script 

“ddc_content.php” adalah sebagai berikut: 

 

<?php 

* Copyright (C) 2015 Eko Wahyudi (waaah.you92@gmail.com) 

/* e-DDC for SLiMS, update 09-04-2015*/  
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?> 

<div class="col-sm-12"> 

    <div class="panel panel-default" > 

        <div class="panel-body"> 

            <table id="ddc" class="table table-striped table-bordered">  

                <thead> 

                    <tr> 

                        <th>Class</th><th>About</th> 

                    </tr> 

                </thead> 

                <tbody> 

                <?php 

                // Get e-DDC data from Databse 

                $ddc = $dbs->query("SELECT clas, about FROM ddc_db"); 

                    while ($data = $ddc->fetch_row()) { 

                        echo"<tr> 

      

 <td>$data[0]</td><td>$data[1]</td> 

      </tr>"; 

                    } 

                    ?> 

                </tbody> 

            </table> 

        </div> 

 

- File “ddc_tables.php”, untuk “memanggil” tables dari database Plugin e-

DDC yaitu notasi Table 1 sampai dengan Table 6, yang dilengkapi 

dengan fitur pencarian. Adapun script “ddc_tables.php” adalah sebagai 

berikut: 

 

<?php 

* Copyright (C) 2015 Eko Wahyudi (waaah.you92@gmail.com) 

/* e-DDC for SLiMS, update 09-04-2015*/  

?> 

<div class="col-sm-12"><div class="panel panel-default"><div 

class="panel-body"> 

 <div class="col-sm-3"> 

  <div class="sidebar-nav"> 

   <div class="panel-body"> 

    <div class="navbar navbar-default"> 

     <ul class="nav nav nav-pills nav-

stacked"> 

      <li class="active"><a 

href="#table1" data-toggle="tab"><i class="glyphicon glyphicon-log-

in"></i> Table 1</a></li> 

      <li><a href="#table2" data-

toggle="tab"><i class="glyphicon glyphicon-log-in"></i> Table 

2</a></li> 
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      <li><a href="#table3" data-

toggle="tab"><i class="glyphicon glyphicon-log-in"></i> Table 

3</a></li> 

      <li><a href="#table4" data-

toggle="tab"><i class="glyphicon glyphicon-log-in"></i> Table 

4</a></li> 

      <li><a href="#table5" data-

toggle="tab"><i class="glyphicon glyphicon-log-in"></i> Table 

5</a></li> 

      <li><a href="#table6" data-

toggle="tab"><i class="glyphicon glyphicon-log-in"></i> Table 

6</a></li> 

     </ul> 

 </div> 

 <div class="col-sm-9"> 

  <div class="panel panel-default"> 

   <div class="panel-body"> 

    <div class="tab-content"> 

     <div class="tab-pane active" 

id="table1"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='table1'"); 

       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       } 

     ?>     

     </div> 

     <div class="tab-pane" id="table2"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='table2'"); 

       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       } 

     ?> 

     </div> 

     <div class="tab-pane" id="table3"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='table3'"); 
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       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       } 

     ?> 

     </div> 

     <div class="tab-pane" id="table4"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='table4'"); 

       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       } 

     ?> 

     </div> 

     <div class="tab-pane" id="table5"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='table5'"); 

       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       } 

     ?> 

     </div> 

     <div class="tab-pane" id="table6"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='table6'"); 

       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       } 

     ?> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 

  </div> 

</div> 

</div> 
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</div> 

 

- File “ddc_glossary.php”, untuk “memanggil” daftar istilah dari database 

Plugin e-DDC, yaitu notasi klasifikasi mulai nomor klas 000 sampai 

dengan 999, yang dilengkapi dengan fitur pencarian. Adapun script 

“ddc_glossary.php” adalah sebagai berikut: 

 

<?php 

* Copyright (C) 2015 Eko Wahyudi (waaah.you92@gmail.com) 

/* e-DDC for SLiMS, update 09-04-2015*/  

?> 

<div class="col-sm-12"> 

 <div class="panel panel-default"> 

  <div class="panel-body"> 

   <div class="col-sm-6"> 

    <div class="panel panel-primary"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='glossary1'"); 

       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       }   

     ?> 

    </div> 

   </div> 

   <div class="col-sm-6"> 

    <div class="panel panel-primary"> 

     <?php 

      $ddc = $dbs-

>query("SELECT content_text FROM ddc_content WHERE content_id 

='glossary2'"); 

       while ($content = 

$ddc->fetch_row()) { 

       

 echo"$content[0]"; 

       } 

     ?> 

    </div> 

   </div> 

  </div> 
 

(6) Langkah berikutnya adalah ujicoba instalasi Plugin e-DDC pada SLiMS. Apabila 

terjadi kegagalan dikarenakan kesalahan dalam penulisan script, maka proses 

pembuatan akan dilakukan lagi dari awal untuk dilakukan pengeditan seperlunya sampai 
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Masuk ke dalam sistem SLiMS sebagai Admin 

Akses Submenu Add New Bibliography 

Klik tombol Pop Up e-DDC 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 

benar. (7) Apabila instalasi berhasil, maka akan tombol menu Plugin e-DDC akan 

muncul pada menu Bibliography, submenu Add New Bibliography.  

 

 Prosedur penggunaan sistem  

Sedangkan cara dan prosedur penggunaan Plugin e-DDC adalah berdasarkan 

flowchart (diagram alir) sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari diagram alir prosedur penggunaan Plugin e-DDC di atas adalah sebagai 

berikut: (1) Prosedur awal penggunaan Plugin e-DDC adalah masuk sebagai 

administrator SLiMS. (2) Kemudian mengakses Menu Bibliography, tepatnya pada 

Submenu Add New Bibliography. (3) Apabila instalasi sudah benar, akan terdapat 

Start 

 

Cari nomor 

klasifikasi 

Apakah 

ada?  

Hasil  pencarian 

ditampilkan 

Belum ada 

di Database 

Membuat 

inputan baru? 

Database Plugin 

e-DDC 

End 
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tombol Pop Up Plugin e-DDC, sebagaimana contoh kasus berikut ini untuk instalasi 

Plugin e-DDC pada SLiMS Versi 7 Cendana: 

 
Gambar 4 Tombol Menu Plugin e-DDC 

Apabila tombol menu Plugin e-DDC tersebut dieksekusi, maka akan muncul tampilan 

awal Plugin e-DDC, beserta semua menunya yang meliputi: (a) Menu Home, sebagai 

tampilan awal Plugin e-DDC, (b) Menu Content, yang berisi notasi klasifikasi mulai 

000 – 999 dilengkapi dengan fitur pencarian, (c) Menu Tables, yang berisi notasi Table 

1 – Table 6, dan, (d) Menu Glossary, yang berisi daftar istilah yang digunakan dalam 

Plugin e-DDC, sebagaimana ditampilkan dalam ilustrasi berikut ini: 

 
Gambar 5 Tampilan Awal Plugin e-DDC 
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(4) Pencarian nomor klasifikasi dapat dilakukan dengan melalui menu Content 

sebagaimana ilustrasi berikut untuk contoh kasus pencarian nomor klasifikasi 

“perpustakaan sekolah” maka database akan memproses, kemudian akan menampilkan 

hasil pencarian dengan nomor klasifikasi “027.8”: 

 

 
Gambar 6 Hasil Pencarian Nomor Klasifikasi 

(5) Namun, apabila hasil yang dicari tidak ditemukan, dapat dilakukan penambahan 

(input) nomor klasifikasi baru (notabene tetap berdasarkan DDC cetak) melalui fitur 

PHPMyAdmin.  

 

 Simpulan 

Dari perancangan dan pengembangan selama ini, dihasilkan Plugin e-DDC 

dengan menyesuaikan versi-versi SLiMS yang sudah beredar. Adapun versi lengkap 

Plugin e-DDC for SLiMS yang sudah dibuat oleh Team e-DDC adalah sebagai berikut: 

(1) Plugin_e-DDC_(Senayan3-Stable1-9).zip untuk Senayan3 - Stable 1-9. (2) 

Plugin_e-DDC_(Senayan3-Stable10).zip untuk Senayan3 - Stable 10. (3) Plugin_e-

DDC_(Senayan3-Stable11-12).zip untuk Senayan3 - Stable 11-12. (4) Plugin_e-

DDC_(Senayan3-Stable13-14).zip untuk Senayan3 - Stable 13-14. (5) Plugin_e-

DDC_(SLiMS-Senayan3-Stable15).zip untuk Senayan3 - Stable 15. (6) Plugin_e-

DDC_(SLiMS_5).zip untuk SLiMS 5 Meranti. (7) Plugin_e-DDC_(SLiMS_7).zip untuk 

SLiMS 7 Cendana. 

Plugin e-DDC for SLiMS tersebut dirilis pada tanggal 2 Mei 2015, sekaligus 

memperingati Hari Pendidikan Nasional. Plugin e-DDC for SLiMS tersebut dapat 

diunduh melalui situs resmi e-DDC http://www.e-ddc.org maupun situs yang disediakan 

khusus untuk Plugin e-DDC for SLiMS https://sites.google.com/site/eddc4slims/home. 

Disamping itu, dapat juga diunduh melalui Facebook Group 

https://www.facebook.com/groups/electronic.DDC/. 

http://www.e-ddc.org/
https://sites.google.com/site/eddc4slims/home
https://www.facebook.com/groups/electronic.DDC/
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Sebenarnya terdapat perbedaan paling mendasar antara aplikasi e-DDC dengan 

Plugin e-DDC, yaitu sebagai berikut: (1) Aplikasi e-DDC tidak dapat dilakukan editing 

oleh sembarang orang kecuali kreatornya/pembuatnya sendiri, sedangkan Plugin e-DDC 

dapat dilakukan editing baik dari segi tampilan/template termasuk penambahan-

penambahan notasi klasifikasi (apabila diperlukan dan notabene harus tetap disesuaikan 

dengan DDC cetak) oleh siapapun asal dapat mengakses fitur administrator SLiMS 

melalui PHPMyAdmin. (2) Aplikasi e-DDC adalah aplikasi yang berjalan sendiri, 

sedangkan Plugin e-DDC berjalan integral bersama SLiMS. (3) Aplikasi e-DDC tidak 

menggunakan database, sedangkan Plugin e-DDC menggunakan database sebagaimana 

yang digunakan SLiMS. 

Sebagaimana kata pepatah tiada gading yang tak retak, tentu saja Plugin e-DDC 

for SLiMS masih terus harus melakukan pengembangan-pengembangan serta 

membutuhkan banyak masukan serta saran yang konstruktif. Beberapa diantaranya yang 

dapat disampaikan di sini adalah sebagai berikut: (1) Hendaknya juga dikembangkan 

Plugin e-DDC untuk sistem automasi perpustakaan lainnya seperti Inlis (Integrated 

Library System) yang juga mempunyai basis pengguna yang cukup banyak 

sebagaimana SLiMS. Tidak hanya Inlis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk sistem 

automasi KOHA, LASer, Linspro dan lain-lain apabila diperlukan. (2) Hendaknya 

konten Plugin e-DDC selalu diperbaharui (diupdate) mengikuti e-DDC yang sedang 

dikembangkan versi yang terbaru yaitu e-DDC Edition 23 Version 3.4.    
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Abstract 

Development of information technology, easy to get from smartphone or personal digital 

assistant (PDA) influence behavioral users to access information at library, that change 

behavioral users to access information effect of habit users “Every time with 

smartphone”. Example Users want to get information from book, they will copy or note 

but now they just take with their smartphone and access information from library they 

use laptop, gadget which connection internet. This condition a lot of librarian to develop 

their library became “Digital Library” (DL) and “Institutional Repository” (IR). The 

goal of DL and IR are to provide information which more easy to access, especially 

local contents their institution. Exactly, not all libraries provide information of local 

contents not full text, just give information optional (abstract and some chapter) or give 

information full text but just read only. The second menu at DL and IR not friendly with 

users and process retrieve too long time for founded. That phenomena users still contact 

librarian and came to library to access local contents. Digital Library (DL) and 

Institutional Repository (IR) is a collection in digital format for knowledge information 

sharing. The objective of this paper is to explain DL and IR as to assist sharing 

knowledge information for supporting information literacy at web institutions with 

explain  contents full text local contents, user friendly searching services. This study 

used web-based of DL and IR institutions by searching on internet and it is qualitative 

descriptive.The judgment is based on whether the contents are fully texted or not fully 

texted. The fully texted indicates that the contents can support sharing knowledge or the 

other way around. It shows that the content of digital library and institutional repository 

for encouraging is to develop information literacy skill. It can be viewed from digital 

library and institutional repository as an alternative for supporting information literacy. 

It can be concluded that digital library and institutional repository must have information 

literacy 

 

Key words: information literacy, digital library, institutional repository  

  

 

There are many information resources in the media electronic as digital library, 

institutional repository, web institution, portal as (library.perbanas.ac.id, 

digilib.ubaya.ac.id, digilib.wima.ac.id, etc ), (pnri.go.id, bi.go.id, garuda.dikti.go.id, 

etc). which using to their problem solving users full fill their need information. At fact 

many students or users to need their information using tool searching which generally 

used, like goggle, yahoo, where is the result of resources information less authentic and 

responsibility because there are many information from individual upload like blog 

                                                 
5 Korespondensi: Munawaroh, STIE Perbanas Surabaya. Jalan Nginden Semolo 34-36 

Gedung D lantai 4, Surabaya. Telepon: (031) 5925921. Email: 

munawaroh@perbanas.ac.id 

mailto:munawaroh@perbanas.ac.id
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spot, social media. Users not using resources information from Digital Library (DL), 

Institutional Repository (IR), and the other official portal, because they do not familiar, 

not usually or not  know and where is the information available. To find and use the 

information, someone be required ability information literacy. Information literacy the 

critical skills issued at behavior searching information, so information literacy skill 

needed to help students, people, founded the information to decision making their 

problem. 

The purpose of this study is to explain Digital Library (DL) and Institutional 

Repository (IR)  to supporting Information Literacy. The objectives are: 1) To explain a 

contents of  Digital Library (DL) and  Institutional Repository (IR)  as information to 

supported information literacy, 2) To evaluate Web of Digital Library and  Institutional 

Repository in term of  full text sharing, searching which user friendly, and services. The 

platform Web of Digital Library and Institutional Repository to support Information 

Literacy skill was based on qualitative descriptive methodologies. The first objective a 

qualitative descriptive method to assist a Web of Digital Library and  Institutional 

Repository as knowledge information to supporting information literacy. To accomplish 

this, results were obtained from searching digital library and  institutional repository on 

internet and open the access of term its are full text sharing, searching which user 

friendly, and services. The total of web digital library and  web institutional repository 

which search are 10 university.  Furthermore the result of access make a tabulation and 

make a descriptive argument that what is web  digital library and  web institutional 

repository supporting a information literacy, finally the make conclusion.   

 

Result   

Information literature 

Information age faced the complexity information, diverse information with 

supported by  rapid technology advanced bringing on too much information choice, 

what kind of information, the speed information to update information and development 

information resources. Information available through book, journal magazine, 

newspaper, internet, information resources (library, museum, organization, institution) 

both printed or non printed which are accessible off line and on line. So needed skill to 

find information which their need. Its skill is Information Literacy. Information Literacy 

is ability that must have by individual for using information to decision their problem. 

Definition of Information Literacy shows needed information, finding information, 

retrieve, evaluating and use information, as described by definition at bellow: 1) 

Association of College and  Research Libraries/ACRL “Information Literacy is the set 

of skills needed to find, retrieve, analyze, and use information”, 2) CILIP's Council in 

2004 "to be able to identify, locate, evaluate, and effectively use that information for the 

issue or problem at hand”, 3) SUNY Council of Library Directors, Information Literacy 

Initiative Committee, Final Report, September 30, 1997) “Information Literacy 

constitutes the abilities to recognize when information is needed and to locate, evaluate, 

effectively use, and communicate information in its various formats”  

The skill that are required to be information literate  (cilip’s council, 2004) is  a 

need for information, the resources available, how to find information, the need to 

evaluate results, how to work with or exploit results, ethics and responsibility of use, 

how to communicate or share your findings, how to manage your findings. and 

information literate individual is able to (the association of college and research library 

association, 2000) are determine the extent of information needed, access the needed 
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information effectively and efficiently, evaluate information and its sources critically, 

incorporate selected information into one’s knowledge base, use information effectively 

to accomplish a specific purpose, understand the economic, legal, and social issues 

surrounding the use of information, and access and use information ethically and 

legally.  

When we have the skill of information literacy, we will competence information 

useful, because information useful can to improve the develop cognitive learning, 

process, revise, analyzing, reflecting and evaluating. The importance of  literacy 

information The Presidential Committee on Information Literacy The American Library 

Association (January 10, 1989, Washington, D.C.) says “Ultimately, information literate 

people are those who have learned how to learn. They know how to learn because they 

know how knowledge is organized, how to find information, and how to use 

information in such a way that others can learn from them. They are people prepared for 

lifelong learning, because they can always find the information needed for any task or 

decision at hand.” Not just for people prepared life long learning but for student, 

professionals in the workplace being information literacy improve their quality of life 

and work. Information literacy is interwoven with technology skills to use computer, 

software, internet, searching database e-journal, e-book, e-resources which available at 

web, sites, digital library, and repository.    
 

Digital library 

(Lynch & Hector, 1995) digital library is “systems providing a community of 

users with coherent access to a large, organized repository of information and 

knowledge” this is shows that digital library is organized information become 

knowledge. Many of contents of digital library are management knowledge which 

setting by owner to share for users to order give easy access library contents as 

information to support learning. Generally the contents of library are News library 

activity, Online Public Access Catalog (OPAC), Collections (e-Journal, book, 

magazine, news paper), local contents (Theses, Dissertation, paper, etc). 

 

Institutional repository  

Raym Crow The case for institutional repositories: a SPARC position paper. 

2002. Draft. Institutional repositories: “digital collections that preserve and provide 

access the intellectual output of an institution.” The  elements of IR are  Institutionally 

defined: Content (generated by the community); Scholarly content:, (published articles, 

books, book sections, preprints, and working papers, conference papers,  enduring 

teaching materials, student theses, data-sets, etc.);  Cumulative & perpetual: preserve 

ongoing access to material;  Interoperable & open access: free, online, global;  utilizing 

standards: (OAI , Dublin Core etc).  

Contents digital library and institutional repository are digital information as 

knowledge management which sharing to use technology. This distributed information 

environment is populated by silos of: full-text repositories maintained by commercial 

and professional society publishers; preprint servers and Open Archive Initiative (OAI) 

provider sites; specialized Abstracting and Indexing (A & I) services; publisher and 

vendor vertical portals; local, regional, and national online catalogs; Web search and 

meta search engines; local e-resource registries and digital content databases; campus 

institutional repository systems; and learning management systems (Mischo, 2005). 
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Sharing information for local contents on Digital Library (DL) and Institutional 

Repository (IR) to supporting Information Literacy depend on  institutions policy. Two 

out of ten universities that using open access. That universities are Petra Christian 

University and STIESIA. Generally they just sharing abstract and UPN University must 

type a code, so just members can access. 

 

Conclusion 

Contents of Digital library and Institutional Repository there are many 

information which using reference to needed information by student and people, so its 

are resources information which material to improve information literacy, as (Stubbings  

& Boden, 2006) at their paper explain that digital library and institutional repository can 

supporting information literacy, as Similarly there are many information literacy 

websites across the world, such as: 1) The European network for Information Literacy, 

the Information Literacy Links website maintained by Council of Australian University 

Librarians and the National Forum on Information Literacy The result being that there is 

a plethora of information on IL scattered and housed in various locations. 2) The CILIP 

CSG Information Literacy group supported this recommendation and therefore decided 

to take a lead role in the development of such a resource. However the CILIP CSG 

Information Literacy group wanted to widen the remit of the portal, so that the it catered 

not only for the higher education sector, but for all sectors within the library 

community, e.g. schools, NHS, public and government libraries etc. 3) Development of 

the UK Information Literacy website  Discussions on the feasibility of a national 

resource took place with representatives from several of the CILIP specialist interest 

groups, SCONUL, the HEA-ICS, Schools Library Group, NIACE, Learning to Learn, 

Chris Powis and Sheila Webber. All were in agreement that a UK website could be core 

to future IL developments within the library community and agreed to take part or 

support the development of a UK Information Literacy website 
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Abstrak 

Surat kabar menyajikan  informasi kepada masyarakat dalam berbagai topik, seperti 

politik, ekonomi, budaya, dan olahraga. Melalui pemberitaannya, suratkabar 

melaporkan sejumlah peristiwa yang bernilai sebagai catatan bersejarah. Foto, 

melengkapi berita, hadir dengan pendekatan visual. Berpedoman sesuai kaidah 

jurnalistik, foto memenuhi kualifikasi sebagai sumber referensi. Harian Kompas, terbit 

sejak 28 Juni 1965, mengabadikan berbagai tonggak sejarah dalam karya foto, yang 

tersimpan dalam format tercetak, positif dan negatif, maupun digital. Digitisasi menjadi 

pilihan cara untuk melanggengkan nilai yang terkandung dalam karya foto 

tercetak.Digitisasi dilakukan untuk foto negatif dan positif dengan mempertimbangkan 

bobot jurnalistik dan kondisi materinya. Kegiatan ini ditangani Pusat Informasi Kompas 

melalui proses alih media, pengindeksan, dan sinkronisasi. Dua isu penting untuk 

memastikan optimalisasi hasil digitisasi adalah standarisasi metadata dan sistem temu 

kembali yang terintegrasi. Standarisasi metadata dirumuskan berdasarkan pedoman 

yang dikembangkan secara khusus untuk industri penerbitan, yaitu standar IIM, 

dipadukan dengan modifikasi kategori subjek yang dikenal dengan IPTC NewsCodes.  

Sistem temu kembali terintergrasi dibangun dengan menyertakan kelengkapan informasi 

sumber publikasi sebagai pengayaan. Sistem ini menghubungkan secara utuh data 

penciptaan foto, tata cara penyimpanan, dan mekanisme penelusurannya kembali. 

Konsep Siklus Hidup Informasi menawarkan satu mata rantai lagi, yaitu pemanfaatan 

hasil digitisasi untuk menciptakan informasi baru. Bagi Kompas, tersedianya objek 

digital, dalam hal ini foto, mendorong munculnya inisiatif untuk menerbitkan ulang 

momen-momen bersejarah dalam berbagai rubrik tematis. Digitisasi untuk memenuhi 

kebutuhan preservasi digital memberikan manfaat ganda melalui produksi dan 

diseminasi informasi baru.  

 

Kata kunci: preservasi digital, foto jurnalistik, digitisasi foto 

 

 

Dalam dunia komunikasi modern, suratkabar merupakan salah satu media massa 

yang memiliki peran untuk menyebarluaskan informasi. Informasi yang disampaikan 

dalam bentuk tercetak tersebut mencerminkan segala sesuatu yang terjadi pada 

masyarakat.  

Sosiolog Kanada, Marshall McLuhan, merumuskan peran media ini dengan 

ungkapan the extension of men (Oetama, 2001). Media adalah kepanjangan manusia. Isi 

media adalah kegiatan manusia dalam hidupbermasyarakat dan ekspresi beragam 

pikiran, persoalan, dan peristiwa. Obyektivitas dan integritas media dipertaruhkan di 

sini untuk memastikan apa yang ditulisnya bersifat berimbang dan tidak dipengaruhi 

kepentingan apa pun.  

                                                 
6 Korespondensi: Yuli Rahmawati. Kompas Daily. Jalan Jemursari No. 64 Surabaya. 

Telepon: 031-8483939. Email: yuli.rahmawati@kompas.com 
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Sebagai bagian dari sebuah sistem sosial, perjalanan media massa di Indonesia 

menjadi bagian yang terikat dengan dinamika serta iklim dan proses pembangunan 

warga dan negara. Dalam konteks ini, surat kabar bukan sekadar potret namun juga 

menjadi rekaman refleksi sejarah bangsa Indonesia.Aspek kesejarahan ini membuat 

suratkabar mempunyai nilai tersendiri sebagai sumber referensi. Melalui caranya yang 

khas dalam menyajikan informasi mengenai orang dan peristiwa, surat kabar 

memberikan pemahaman tentang situasi dan kondisi pada suatu masa tertentu. 

Surat kabar mengabarkan informasi melalui dua hal, yaitu teks atau tulisan dan 

foto. Sebuah foto jurnalistik bukan hanya rekaman gambar, namun laporan peristiwa 

yang dinyatakan secara visual (Hoy, 1993). Layaknya sebuah karya jurnalistik, foto 

memiliki bobot berita dan mengandung pesan yang bernilai sebagai sumber referensi. 

Untuk itu dibutuhkan program pengumpulan, penyimpanan, pelestarian, dan fasilitas 

akses agar karya foto jurnalistik agar dapat dimanfaatkan kembali. 

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan 

di atas melalui kegiatan alih media ke format digital. Proses ini akan meningkatkan 

aksesibilitas terhadap dokumen, tanpa perlu menyentuh karya asli. Langkah ini 

sekaligus melindungi karya foto dari resiko kerusakan, sesuai dengan hakekat dan 

tujuan preservasi. 

Dalam kasus preservasi digital untuk foto yang dimiliki surat kabar Kompas, 

sasaran dititikberatkan pada upaya menciptakan nilai tambah. Preservasi bukan sebuah 

akhir, melainkan awal dari proses kreasi informasi baru, mengikuti skema Siklus Hidup 

Informasi. Faktor kunci kesuksesan kegiatan preservasi ini terletak padatahap 

digitisasi,yang menjadi fokus bahasan di sini. Digitisasi dimulai dari kegiatan alihmedia 

foto sampai dengan kesiapannya dapat diakses dan ditemukan kembali untuk 

diberdayakan. 

 

Hasil 

Preservasi digital 

Preservasi digital merupakan konsep yang mengemuka seiring perkembangan 

materi (informasi) yang tersediadalam format digital, baik yang diperoleh dari proses 

alihmedia (digitisasi) maupun yang dihasilkan murni dalam format digital (born-

digital). 

Preservasi digital dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

menjamin akses berkelanjutan terhadap materi digital. Rangkaian kegiatan pada 

preservasi digital dijalankan dengan mengevaluasi kesiapan materi, mengolah, 

menjamin aksesibilitas, dan ketersediaan materi digital. Dalam hal materi belum dalam 

bentuk digital, maka proses alih media dan konversi merupakan tahap pertama yang 

harus dipenuhi. Penetapan sejumlah standar dibutuhkan untuk membangun sistem temu 

kembali dan menghindarikegagalan pada perpindahan datadari satu aplikasi ke aplikasi 

lain. Menjaga aksesibilitas dan ketersediaan materi digital menjadi isu di tengah adanya 

ketergantungan pada perangkat keras dan perangkat lunak (Runardotter, dkk). 

Di samping kerawanan tersebut, isu lain yang tidak kalah penting adalah 

keutuhan dan keamanan data digital. Untuk mengatasi ancaman tersebut, dipersyaratkan 

pemilihan media penyimpan dan pengadaan back up yang handal. Kegiatan back up 

wajib dilakukan pada tahap penciptaan materi digital, dan selanjutnya diperbarui secara 

rutin untuk memastikan data dapat diselamatkan (restore) dari media back up dan 

memastikan media masih kompatibel mengingat teknologi berubah cepat. Dengan 
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demikian kebutuhan untuk mendapatkan akses berkelanjutan dan jangka panjang 

diharapkan dapat terpenuhi. 

 

Proyek digitisasi foto  

Terbit sejak 28 Juni 1965, harian Kompas menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah 

dalam pergulatan politik dan ekonomi yang mewarnai kehidupan masyarakat. Dengan 

kata dan gambar, Kompas mengabadikan perkembangan, kegagalan dan pencapaian 

Indonesia maupun dunia. Dalam perjalanannya selama 50 tahun, rekaman lensa Kompas 

menghasilkan jutaan karya foto, yang terdokumentasi dalam format tercetak, positif dan 

negatif, maupun digital. 

Menyadari nilai kandungan historis pada karya foto-foto jurnalistik tersebut, 

Kompas melaksanakan program digitisasi foto tercetak ke format digital. Alih media ini 

dilakukan untuk karya pemotretan dari tahun 1965 hingga 2005. Era selanjutnya seluruh 

kegiatan fotografi dikerjakan dengankamera digital. 

Kegiatan digitisasi ditangani oleh Pusat Informasi Kompas, unit yang memiliki 

tugas utama pada akuisisi, pengolahan, penyimpanan, dan penyediaan akses seluruh 

arsip pemberitaan Kompas. Misi yang ingin dicapai dalam tanggung jawab tersebut 

adalah menjamin ketersediaan preservasi jangka panjang dan akses temu kembali yang 

mampu mendayagunakan kekayaan arsip foto. 

Digitisasi foto merupakan bagian dari cetak biru Pusat Informasi Kompas untuk 

membangun pangkalan data informasi digital. Digitisasi foto menjadi tahap lanjutan 

setelah seluruh arsip (teks) berita tuntas dialihmediakan.  

 

Alur kerja digitisasi foto 

 Digitisasi foto adalah proses mengalihmediakan karya foto tercetak, positif dan 

negatif, ke format digital. Kegiatan digitisasi foto mempunyai dua tujuan utama. 

Pertama, untuk melestarikan koleksi foto yang dianggap memiliki nilai historis. Dengan 

tersedianya salinan dalam format digital, pemakaian dokumen asli dapat dihindari 

sehingga terjaga dan terlindungi dengan aman. Kedua, untuk memperluas akses 

terhadap foto yang semula hanya dapat digunakan secara terbatas. Untuk mencapai 

maksud tersebut, dibutuhkan sistem temu kembali yang handal. Kehandalan ini diukur 

dari sisi kemudahan penggunaan dan kelengkapan informasi yang ditemukannya. 

Kegiatan digitisasi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu alihmedia, pengindeksan, 

dan sinkronisasi (Gambar 1). Alihmedia merupakan proses mengalihkan karya foto dari 

berbagai media ke dalam format digital. Alihmedia dilakukan untuk foto yang 

memenuhi syarat sebagai foto jurnalistik. Tahapan dalam proses ini berlaku berbeda 

untuk foto positif dan foto negatif. Untuk kepentingan penyimpanan dan penelusuran 

kembali, selanjutkan dilakukan pengindeksan. Kegiatan pengindeksan adalah 

mengidentifikasi informasi yang mewakili proses produksi dan terkandung dalam foto. 

Informasi sebagai alat bantu penelusuran ini dipetakan sesuai dengan metadata yang 

dirumuskan untuk memenuhi sistem temu kembali yang terintegrasi. Sinkronisasi 

menjadi tahap terkahir dari rangkaian kegiatan digitisasi. Sinkronisasi merupakan upaya 

mengintegrasikan karya foto, dari awal pemotretan hingga publikasinya di surat kabar. 

Ketersediaan informasi ini memungkinkan penelusuran berjalan efektif dengan capaian 

yang lebih menyeluruh. 
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Gambar 1 Alur Kerja Digitisasi Foto Jurnalistik 

 

Alih media  

Proses alih media didahului dengan pemeriksaan dan pembenahan sistematika 

penyusunan ulang dokumen tercetak kedua jenis foto ini. Selanjutnya dilakukan 

dilakukan seleksi dan pemindaian dengan urutan dan ketentuan berbeda untuk foto 

positif dan foto negatif (Tabel 1). 

Pada foto positif, langkah pertama yang dikerjakan adalah seleksi. Pemindaian 

dilakukan hanya untuk foto yang memenuhi kriteria seleksi. Sementara pada foto 

negatif, pemindaian dilakukan untuk seluruh foto negatif. Foto negatif umumnya 

merupakan satu kesatuan, sesuai dengan jumlah slide dalam setiap rol film. Seleksi 

lebih dimaksudkan untuk memilih foto terbaik dari satu rangkaian slide, mewakili 

peristiwa yang sama. Foto negatif yang tidak terpilih tetap disimpan sebagai alternatif 

bila diperlukan tayangan yang lebih bervariasi.  

Seleksi memainkan peran sangat penting. Inilah yang menentukan apakah 

sebuah foto mempunyai nilai jurnalistik, mengandung informasi dan bermakna sebagai 

rekaman sejarah, atau hanya rekaman gambar (Hoy, 1993). Oleh karena itu, pihak yang 

menyeleksi pun harus memiliki kualifikasi yang memadai, memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: (1) Mengerti foto jurnalistik; (2) Memahami situasi pers dan peristiwa 

sepanjang era 1965 – 2005. Kemampuan dan pengetahuan tersebut bermanfaat untuk 

memperkaya informasi sebuah foto sesuai dengan konteks zamannya. Informasi ini 

nantinya menjadi andalan untuk meningkatkan jumlah dan bobot hasil pencarian. 

Kriteria untuk menyeleksi foto merujuk pada karakteristik foto jurnalistik. Ciri 

mendasar foto jurnalistik adalah kombinasi kata dan gambar. Kata-kata tersebut 

melengkapi pesan yang disamapaikan melalui gambar (Hoy, 1993). Teks foto itu 

menjelaskan unsur berita Apa, Siapa, Kapan, Dimana. Tim seleksi memiliki 

kewenangan untuk memusnahkan foto yang tidak disertai keterangan apa pun, tidak 

memenuhi ketentuan. 

 

Foto positif 

Sesuai dengan persyaratan di atas, keberadaan atau ketiadaan informasi 

pendukung menjadi pertimbangan utama dalam seleksi. Alihmedia hanya dilakukan 

untuk foto yang memiliki sedikitnya satu unsur berita.  

Pemindaian foto positif dijalankan dengan menggunakan scanner Epson V330 

Photo. Resolusi berkisar antara 200 DPI atau300 DPI, tergantung kualitas kondisi fisik 

foto positif. Kualitas hasil pemindaian foto sangat bergantung pada kondisi fisik foto 

positif. Untuk ukuran, ditentukan 3.072 pixel pada bagian terpanjang sesuai dimensi 

foto. Hasil pindai disimpang dalam format JPG. Penamaan berkas digital mengacu pada 

peristiwa dan subjek foto tersebut.  

 

Alih Media Pengindeksan Sinkronisasi
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Foto negatif 

 Informasi mengenai apa yang terekam pada foto negatif mengandalkan catatan 

yang tetulis pada amplop foto negatif. Deskripsinya sangat sederhana, hanya 

mencantumkan peristiwa, tanggal pemotretan, nama fotografer. Menjadi tugas pihak 

seleksi untuk menambahkan informasi seputar peristiwa yang terekam dalam foto 

tersebut.  

 Proses pemindaian foto negatif menggunakan scanner Epson Perfection V700 

Photo - Mode Professional. Pengaturan disesuaikan dengan kondisi film: (1) Document 

type: Tipe BW untuk foto hitam putih; Tipe FC untuk foto berwarna. (2) Image type: 16 

bit untuk film negatif hitam putih;24 bit untuk film negatif berwarna. (3) Resolusi 

ditentukan 2.400 DPI. (4) Film type: B&W Negative Film untuk foto hitam putih; Color 

Negative Film untuk foto berwarna. (5) Hasil pindai disimpan dalam format JPG.  

 Standar penamaan berkas hasil pindai memuatkode yang menggambarkan 

kondisi cetakan film. Yaitu jenis foto, nomor asal amplop, jumlah slide foto, dan urutan 

foto dalam lembar foto negatif. Penamaan berkas digital hasil pindai ini menjadi 

identitas dalam tahapan selanjutnya. 

Tabel 1 Perbedaan Proses Alih Media Foto Negatif dan Positif 

No. Foto Positif Foto Negatif 

1. Pemilahan  

a) Pemilahan foto berdasarkan 

kelayakan kondisi secara fisik dan 

kelengkapan data. 

b) Pembenahan sistematika sebagai 

dasar penataan kembali karya 

tercetakfoto positif. 

 

Pencocokan 

a) Pencocokkan keberadaan foto 

negatif yang secara fisik 

tersimpan dalam amplop dengan 

daftar inventaris yang ada 

sebelumnya. 

b) Pembenahan sistematika sebagai 

dasar penataan kembalikarya 

tercetakfoto negatif. 

2. Seleksi 

Pemilihan foto dari segi kondisi fisik, 

kualitas dan nilai berita 

Pemindaian 

Berbasis amplop yang berisi sejumlah 

slide foto 

3. Pemindaian 

Berbasis satuan foto 

Seleksi 

Pemilihan foto dari segi kualitas, dan 

nilai berita 

 

Pengindeksan 

 Pengindeksan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Fotostation. Metadata, 

sebagai representasi foto, merujuk pada standar yang berlaku pada industri penerbitan, 

yaitu Information Interchange Model (IIM). 

 IIM diciptakan oleh IPTC (International Press Telecommunications Council) 

pada tahun 1991 sebagai unit metadata yang dapat dipakai untuk teks, foto, karya grafis, 

audio, bahkan video. IIM dirancang untuk memudahkan transfer data antarsistem 

komputer. Elemen metadata IIM dikenal sebagai “IPTC Fields”(Alverson dkk, 2011). 

Dirumuskan untuk industri penerbitan, IIM memiliki kategori subjek yang khas. 

IPTC Newscodes memiliki 3 level subjek. Subjek utama terdiri dari 17 kategori, yang 

kemudian diturunkan menjadi 2 level sub-kategori.  

Mempertimbangkan kondisi pemberitaan di Indonesia, kami hanya mengadopsi 

kategori level pertama dan melakukan modifikasi, dengan memperluas atau 
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mempersempit cakupan, menjadi 14 subjek utama seperti tertera pada dalam Tabel 2. 

Untuk penjabaran sub-kategori, kami menyusunnya sesuai kebutuhan. 

Panduan metadata ini diterapkan untuk seluruh jenis arsip pemberitaan yang 

dimiliki Kompas. Dengan menggunakan standar tunggal seperti ini, kebutuhan untuk 

melakukan integrasi menjadi lebih mudah dilaksanakan. 

Tabel 2 Modifikasi Subjek IPTC 

Kategori IPTC khas Kompas Kategori IPTC 

Kode 

Subjek 
Definisi 

Kode 

Subjek 
Definisi 

ACE seni, budaya, dan hiburan 
ACE arts, culture and entertainment 

LIF lifestyle and leisure 

CLJ hukum dan kejahatan CLJ crime, law, and justice 

DIS bencana dan kcelakaan DIS disaster and accident 

EVN Lingkungan 
EVN environmental issue 

WEA weather 

FIN 
ekonomi, perdagangan, 

keuangan 
FIN economy, business, and finance 

EDU Pendidikan EDU education 

HTH Kesehatan HTH health 

LAB tenaga kerja LAB labour 

POL Politik POL politics 

POR      profil  HUM 
human interest: people, society, 

etc 

REL agama dan kepercayaan REL religion and belief 

SCI ilmu dan teknologi SCI science and technology 

SOI masalah sosial SOI social issue 

SPO olahraga SPO sport 

WAR militer WAR unrest, conflicts and war 

 

Sinkronisasi  

Kegiatan penting dalam pengindeksan adalah menambahkan metadata untuk 

mencapai dua tujuan, yaitu: (1) Memberikan petunjuk untuk menemukan sumber asal 

foto. (2) Mempunyai informasi rekam jejak publikasi foto. Kedua hal ini menjadi kunci 

sekaligus spesifikasi sistem temu kembali terintegrasi pada foto hasil alihmedia.  

Sinkronisasi merupakan proses penyelarasan dan validasi data pemuatan foto. 

Hasil pindai foto dicocokkan dengan data pemberitaan. Keterangan publikasi dicatat 

dalam metadata “special instruction”, yang merupakan salah satu elemen metadata 

administratif (Tabel 3). 

Dalam praktik penelusuran kembali, data ini akan menjadi tolok ukur untuk 

menentukan perlakuan berbeda antara foto yang pernah terpublikasi dan foto sebagai 

arsip, yang terbatas pemakaiannya.Ketersediaan data ini juga merupakan alat bantu 

untuk menautkan arsip teks berita, foto yang menyertainya, dan halaman publikasi 

meskipun masing-masing tersimpan secara terpisah (Alverson dkk, 2011). 

Tabel 3 Elemen Metadata 

Metadata  Keterangan 
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Administratif Title Judul foto 

Headline Penjelasan judul foto 

Author Pencipta foto (fotografer) 

Date Created Tanggal pemotretan 

Special Instruction Keterangan pemuatan foto: media, tanggal, lokasi 

Copyright Notice Pemegang hak cipta 

Credit Badan yang menciptakan foto 

Deskriptif City Lokasi kota pemotretan 

Province/State Lokasi propinsi pemotretan 

Country Lokasi negara pemotretan 

Keywords Kata kunci pengayaan mencakup pokok bahasan foto  

Category Kode subjek IPTC 

Supplemental 

Category 
Sub-subjek kategori IPTC 

Caption Teks foto terpublikasi pada Koran Kompas 

Caption Writer Keterangan nama dan inisial fotografer 

Struktural Source Sumber foto  

Album Lokasi penyimpanan foto hasil alih media 

 

Upload ke server 

Fotoyang selesai diindeks kemudian diunggah ke server melalui aplikasi Image 

Archive. Proses unggah disesuaikan dengan lokasi album yang dibedakan 

berdasarkan:.(1) Bentuk : positif, negatif, digital. (2) Publikasi: Kompas, Kompas web, 

Kompas digital. (3) Hak cipta: Kompas, Non Kompas. 

Secara legal, Kompas hanya berhak menyimpan foto yang merupakan karya 

fotografer Kompas. Namun ada kalanya Kompas memuat foto yang berasal dari sumber 

lain. Foto-foto ini dipertahankan disimpan semata sebagai bukti publikasi, dan tidak 

diizinkan untuk kepentingan pemuatan kembali. 

 Untuk keperluan keamanan data, back up diarahkan ke cloud. Proses back up 

dijalankan secara real time. Idealnya ini menjadi bagian dari DRC (Disaster Recovery 

Centre), baik untuk data maupun sistemnya. 

 

 

 

Akses temu kembali  

 Untuk mengakses foto digital yang tersimpan dalam server, dibangun aplikasi 

temu kembali berbasis web. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna intranet 

maupun internet. Fitur pencarian meliputi seluruh elemen metadata (Gambar 2). Hasil 

pencarian ditayangkan dalam mode Thumbnail yang memuat informasi nomor identitas, 

judul, dan catatan penggunaan foto tersebut untuk publikasi.  

Pengguna dapat melihat metadata secara rinci pada mode Preview, termasuk 

teks foto dan histori pemuatannya. Pengguna eksternal dapat mengirimkan permohonan 

untuk keperluan republikasi foto melalui email atau fasilitas yang disediakan. Dalam 

permohonan tersebut wajib disebutkan tujuan, bagaimana dan bilamana foto tesebut 

akan dipublikasikan. 

Setiap penayangan foto hasil pencariandilengkapi dengan watermark untuk 

tujuan pengamanan. Watermark akan dihapus bila permohonan republikasi disetujui. 
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Gambar 2 Antarmuka Sistem Temu Kembali Foto 

 

Siklus hidup informasi 

Teknologi digital tidak hanya membawa perubahan pada alur produksi dan 

distribusi foto, tetapi memberikan kemudahan untuk menemukan dan mendayagunakan 

materi tersebut dalam kerangka diseminasi informasi. Prinsip pemanfaatan kembali ini 

merupakan nilai tambah dari metode preservasi digital. Kajian terhadap rekaman 

peristiwa itu berpeluang menghasilkan pemahaman baru, yang memungkinkannya 

diformulasikan kembali menjadi informasi baru sehingga tercipta suatu siklus informasi 

yang memperkaya (Runardotter, dkk). 

Model Siklus Hidup Informasi ini mengambil titik berangkat dari sebuah 

gagasan yang diwujudkan menjadi informasi dan kemudian disimpan sebagai obyek 

digital. Pada tahap ini, sejumlah deskripsi ditambahkan untuk mempertahankan latar 

belakang penciptaannya. Ketika informasi ini diakses kembali dalam kesempatan 

berbeda, terbuka ruang untuk merangkainya menjadi informasi baru. Demikian 

seterusnya sehingga informasi menjadi bermakna pada setiap zaman (Gambar 3). 



49 

 

 
Gambar 3 Siklus Hidup Informasi 

Sumber: Runardotter, M., Quisbert, H., Nilsson, J., Hagerfors, A., Mirijamdotter, 

A.(n.d.). The Information Life Cycle-Issues in Long-term Digital Preservation 

 

Pendekatan di atas digunakan sebagai rujukan seiring upaya kami memanfaatkan 

kembali aset foto yang dimiliki Kompas. Sejumlah inisiatif diwujudkan dalam karya 

jurnalistik yang merepresentasikan: (1) Kilas balik peristiwa: (1a) Rubrik Jejak Pemilu 

pada halaman Politik. Dalam menyambut Pemilu 2014, disajikan rangkaian potret 

pelaksanaan pemilu sejak pertama. Jenis ini diterbitkan dalam sepuluh edisi, sesuai 

dengan jumlah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. (1b) Liputan Asian Games pada 

halaman Olahraga. Pada publikasi menjelang penyelenggaraan Asian Games 2014, 

ditayangkan kembali sejumlah atlet dan prestasi yang pernah diraih Indonesia dalam 

ajang Asian Games. Termasuk di sini sosok pemain bulu tangkis Lien Swie King dan 

Christian Hadinata, juga pemain tenis Yayuk Basuki. (2) Komparasi kondisi masa dulu 

dan sekarang: (2a) Rubrik Riwayat Kota pada halaman Metropolitan. Menampilkan 

situasi dan kondisi kota dulu dan sekarang. Seperti Taman Lembang, Halim 

Perdanakusuma, Taman Mini Indonesia Indah. (2b) Rubrik Foto Pekan Ini pada edisi 

Kompas Minggu. Menyandingkan foto sejumlah objek bersejarah pada masa lalu dan 

masa sekarang, seperti Tugu Proklamasi, Taman Makam Pahlawan, pesawatudara yang 

dibanggakan Presiden Soekarno, kereta api kuno yang saat ini berada di Taman Mini 

Indonesia Indah. (3) Memberi makna pada peristiwa masa lalu dalam situasi 

kontemporer: (3a) Foto-foto dalam buku 50 Tahun Kompas Memberi Makna. Dalam 

buku yang menyajikan berita utama pilihan, mewakili perjalanan Harian Kompas, 

dimuat kembali beberapa foto yang saat itu dipublikasikan sebagai pendamping berita 

utama. Proses reproduksi ini menunjukkan keaslian kondisi fotonya. 

 

Simpulan 

 Preservasi digital memberikan perspektif baru menciptakan nilai tambah untuk 

sebuah karya jurnalistik. Kepentingan untuk melestarikan karya bersejarah terpenuhi, 



50 

 

sekaligus membuka peluang untuk menghadirkan sumber daya tersebut melalui 

pendekatan baru dan menarik. Bila semula foto hanya diperlakukan sebagai arsip dan 

digunakan secara terbatas, kini foto tersebut siap diberdayakan untuk berbagai 

keperluan. Kegiatan alihmedia meningkatkan aksesibilitas terhadap foto, membuatnya 

lebih mudah dipindahtangankan dan ditayangkan dalam berbagai media dan platform. 

Bersamaan dengan itu, informasi pendukung yang ditambahkan  membuat foto lebih 

bermakna dan kaya. Reformulasi terhadap foto-foto tersebut memberikan variasi cara 

untuk memahami peristiwa dan mempelajari sejarah bangsa. Digitisasi mengubah secara 

keseluruhan kegiatan mencari, menemukan, membagikan, dan memanfaatkan foto. 

Teknologi menciptakan tantangan bagi dunia informasi untuk menggarap aset informasi 

secara optimal demi kepentingan pendidikan dan pembelajaran, membangun 

masyarakat berpengetahuan.  
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Abstract 

Inventory is an activity book registration or recording bibliographic data collection into 

the main book or book inventory in accordance with the type of collection. Before 

September 2012 the inventory of books, especially in determining books inventory 

number have been  done by manual counting, so it often goes wrong in book inventory. 

In November 2012 at Library Lampung University at acquisition book division received 

acquisition book 2012   as much as 1473 titles/ 7357 copies and in 2013 have received 

books as many as 1684 titles/ 16.870 copies. The books have received from publishers 

composed in a box out of order number or random. The aims of “EF” method are: 1) to 

describes determining books inventory number more easily, effective, and faster; 2) to 

minimize the error in determining books inventory number. The method used is 

descriptive quantitative, that is to make a description, picture in a systematic and factual 

of the existing problems is to determine the books inventory number: a case study in 

acquisition books at 2012 and 2013. The results and conclusion are “EF” method in 

determine of books inventory number: case study at acquisition book 2012 and 2013 

more easily, effectiveness, faster, and “EF’ method can be minimized errors in 

determination of books  inventory number. 

 

Key words: book inventory, "EF" method, college library  

 
 

Keberadaan perpustakaan dalam suatu lembaga akan sangat berarti bila 

perpustakaan itu dapat menunjang tujuan dan program-program dari lembaga di mana. 

perpustakaan bernaung. UPT Perpustakaan Universitas Lampung untuk selanjutnya 

akan disebut Perpustakaan Unila merupakan Perpustakaan Perguruan Tinggi yang 

bertujuan menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi  yang meliputi pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Perpustakaan tidak akan 

pernah lepas dari unsur koleksi. Perpustakaan mempunyai tugas untuk menghimpun 

pengetahuan, pengalaman dan ide-ide manusia yang dituangkan dalam tulisan baik 

tercetak ataupun tidak tercetak. Koleksi perpustakaan terdiri dari koleksi buku teks, 

buku referensi, koleksi terbitan berseri dan koleksi karya ilmiah baik tercetak maupun 

terekam. Sebelum koleksi-koleksi tersebut disajikan, terlebih dahulu dicatat atau 

didaftarkan dalam buku induk perpustakaan. Kegiatan pencatatan atau pendaftaran 

koleksi inilah yang disebut dengan inventarisasi koleksi. Inventarisasi koleksi 

merupakan suatu kegiatan pendaftaran atau pencatatan koleksi yang diterima di bagian 

                                                 
7 Korespondensi: Erni Fitriani, Perpustakaan Universitas Lampung. Jalan Prof. Dr. 

Sumantri Brojonegoro nomor 01 Lampung. Telepon: (0721) 701609.  Email: 
ernifitriani21@gmail.com 

mailto:ernifitriani21@gmail.com
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pengadaan bahan pustaka ke dalam buku induk atau buku inventaris perpustakaan 

meliputi semua data bibliografi koleksi tersebut. Inventarisasi merupakan kegiatan yang 

harus dikerjakan oleh petugas bagian pengadaan Bahan pustaka sebelum koleksi 

tersebut dikirim ke bagian pengolahan. Inventarisasi koleksi di Bagian Pengadaan 

Bahan Pustaka Perpustakaan Unila masih dilakukan secara manual, baik pencatatan 

deskripsi koleksi maupun penomoran inventaris buku. Untuk pencatatan data buku 

meliputi: nomor, tanggal pencatatan, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, edisi/ 

cetakan, bahasa, jumlah eksemplar dan nomor inventaris buku.  

Sebelum Bulan September 2012 kegiatan inventarisasi buku khususnya dalam 

menentukan nomor inventaris buku yang berasal dari pembelian dilaksanakan secara 

manual dalam penghitungannya atau tanpa menggunakan cara atau metode tertentu. 

Kegiatan inventarisasi buku ini diawali dengan membubuhkan cap kepemilikan dan cap 

inventaris pada halaman judul buku. Kemudian petugas melengkapi data pada cap 

inventaris meliputi: tanggal pencatatan, nomor inventaris/PU/PB/HD/TH (PU= 

Perpustakaan Unila, PB= Pembelian, HD= Hadiah, TH= tahun sumber anggaran buku). 

Dalam menentukan nomor inventaris buku biasanya petugas pengadaan memberi nomor 

inventaris 1 pada buku yang akan diinventaris sebagai nomor awal pada buku yang 

pertama kali diambil atau dibuka dari dus atau kotak buku tetapi penentuan jumlah 

digitnya disesuaikan dengan jumlah eksemplar keseluruhan buku yang akan 

diinventaris. Tahap akhir kegiatan inventarisasi buku yaitu dengan membuat file data 

buku pada pangkalan data pengadaan bahan pustaka dengan format kolomnya 

disesuaikan dengan buku inventaris atau buku induk perpustakaan. Bulan Nopember 

Tahun 2012 Divisi Pengadaan Bahan Pustaka UPT Perpustakaan Lampung menerima 

buku pembelian sebanyak 1473 judul/  7357 eksemplar. Petugas pengadaan bahan 

pustaka memeriksa buku setiap dan eksemplarnya yang disesuaikan dengan daftar yang 

diberikan penerbit.  

Terdapat beberapa kendala atau permasalahan pada kegiatan inventaris buku 

pembelian, yaitu: (1) Pengadaan buku tahun 2012 dan tahun 2013 cukup banyak baik 

judul maupun eksemplarnya, yaitu  tahun 2012 pengadaan buku sebanyak 1473 judul/ 7357 

eksemplar dan tahun 2013 sebanyak 1684 judul/ 16.870 eksemplar. (2) Penerbit 

mengirimkan buku-buku yang tersusun dalam dus atau kotak buku tidak berurut atau 

secara acak dan tidak sesuai dengan file data daftar  judul buku yang  terekam dalam 

flashdisk. (3) Penerbit memberikan data buku pembelian tahun 2012 dan tahun 2013 

dalam bentuk tercetak dan terekam dalam flashdisk. (4) Setiap Tahun atau sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan diadakan rolling pegawai  di  lingkungan intern Perpustakaan 

Unila sebagai sarana penyegaran  dan  untuk   mengurangi kejenuhan dalam pekerjaan, 

sehingga setiap pegawai, baik tenaga   administrasi maupun tenaga fungsional 

pustakawan dituntut untuk dapat memahami setiap pekerjaan di bagian manapun yang 

ada di lingkungan intern  Perpustakaan Unila, termasuk salah satunya adalah kegiatan 

inventarisasi buku bagian pengadaan bahan Pustaka Perpustakaan Unila ini. (5) Sering 

terjadi kesalahan dalam penghitungan nomor inventrais buku. Tunuan dalam karya 

ilmiah ini yaitu: (1) Untuk mengetahui cara menentukan  nomor inventaris buku yang 

lebih efektif, mudah dan cepat. (2) Untuk meminimalisasi kesalahan dalam penomoran 

inventaris buku pembelian.  

Keutamaan kajian dalam karya ilmiah ini adalah topik yang disajikan 

memaparkan penggunaan metode “EF” dalam menentukan nomor inventaris buku. Di 

mana metode “EF” adalah suatu metode atau cara yang merupakan hasil rumusan atau 

penemuan dari seorang pustakawan Universitas Lampung yang bernama Erni Fitriani. 
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Untuk selanjutnya akan disebut metode “EF”.  Metode “EF” ini sudah diaplikasikan 

dalam penomoran inventaris buku  pada pengadaan buku Unila tahun 2012 dan tahun 

2013. 

 

Metode  

Metode yang  digunakan dalam kajian ini  adalah deskriptif kualitatif dengan 

fokus  kajian pada penomoran inventaris buku pengadaan Unila tahun 2012 sebanyak 

1473     judul/ 7357 eksemplar dan  pengadaan  buku tahun 2013 sebanyak 1684 judul/ 

16.870 eksemplar. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berisi daftar 

pertanyaan  yang disusun secara sistematis, kemudian diberikan kepada pustakawan 

yang bertugas di Bagian  Pengadaan Perpustakaan Unila. Teknik analisis data melalui 

jawaban atau pustakawan dari kuesioner yang diberikan, kemudian menginterpretasikan 

setiap jawaban yang diperoleh sebagai data input dalam mengambil kesimpulan.  

 

Hasil   

Pada Bulan Januari 2013 penulis menemukan satu metode atau cara dalam  

menentukan nomor inventaris buku yaitu dengan memanfaatkan file data buku melalui 

nomor urut buku yang diberikan penerbit. Cara atau metode dengan rumusan sebagai 

berikut: 

 

NIa =  [NB x n] – (n-1) 

 

Keterangan  : 

NIa  = Nomor inventaris awal buku 

NB   = Nomor urut buku 

n      = jumlah eksemplar buku 

n-1   = jumlah eksemplar buku – 1 

 

Untuk selanjutnya metode tersebut diberi nama metode “EF”. EF merupakan 

inisial dari  penemu metode tersebut, yaitu Erni Fitriani. Metode “EF” ini sudah 

diaplikasikan pada pengadaan buku tahun 2012 dan tahun 2013. 

Penerapan metode “EF” :  

 

 

Keterangan :  

“Nia”  adalah Nomor inventaris awal buku 

“NB”  adalah Nomor urut  buku                                                                   

“n”  adalah  Jumlah eksemplar buku 

“n-1” adalah  Jumlah eksemplar buku dikurangi 1 

“1” diartikan bahwa nomor buku yang akan dicari atau ditentukan adalah untuk nomor 

inventaris awal buku)                             

Contoh Penggunaan Metode “EF” dalam menentukan nomor invntaris buku 

Diketahui: Judul buku “Dari Beringin ke Beringin : Sejarah, Kemelut dan Resistensi 

dan Daya Tahan Partai Golkar”,  Ditanyakan : Berapa Nomor Inventaris untuk judul 

tersebut ? Jawab: Melakukan penelusuran: (1) Petugas bagian pengadaan bahan pustaka 

membuka file daftar buku yang diberikan penebit, kemudian mengklik instruksi find and 

select atau mencari dan memilih; (2) Mengetikan judul buku: “Dari Beringin ke 

Beringin: Sejarah, Kemelut dan Resistensi dan Daya Tahan Partai Golkar”, pada find 

Nia = [NB x n ] – (n-1) 
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what kemudian klik find next, kemudian kursor akan menunjukkan pada judul buku 

yang dicari tersebut pada file daftar buku. Diperoleh nomor urut buku untuk judul “Dari 

Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut dan Resistensi dan Daya Tahan Partai Golkar” 

adalah pada nomor urut buku 465. Petugas pengadaan menuliskan 465 pada label kecil 

dan menempelkannya pada sampul buku sebelah kanan atas judul buku tersebut: (1) 

Petugas pengadaan melengkapi data inventaris buku pada file daftar buku. (2) Petugas 

bagian pengadaan bahan pustaka menghitung nomor inventaris buku dengan 

menggunakan rumusan metode ”EF”, yaitu : 

 

 

 

Keterangan :  

“Nia”  adalah Nomor inventaris awal buku 

“NB”  adalah Nomor urut  buku                                                                   

“n” adalah Jumlah eksemplar buku 

“n-1” adalah Jumlah eksemplar buku dikurangi 1 (1 diartikan bahwa nomor buku yang 

akan dicari atau ditentukan adalah untuk nomor inventaris awal buku)                             

Penghitungan :  

“Nia”   Belum diketahui 

“NB”                            465  

“n”                                10    

“n–1”                           10 -1 =  9 

     

NIa    =  [ NB x n ] –  ( n- 1 ) 

          =   465   x 10  - ( 9 ) 

         =    4650- 9  

         =    4641    

  

 Maka “NIa” atau nomor inventaris awal buku  dengan nomor buku 465 adalah  

4641.  Buku yang akan diberikan nomor inventaris terdiri dari 10 eksemplar,  maka 

nomor inventaris buku tersebut adalah: 4641, 4642, 4643, 4644. 4645, 4646, 4647, 

4648, 4649, 4650.Di bawah ini akan disajikan tabel contoh penomoran inventaris buku 

dengan menggunakan metode “EF”, untuk buku yang terdiri dari 1 judul masing-masing 

5 eksemplar dan 1  judul masing-masing 10 eksemplar.  

 

Simpulan  

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) Metode “EF” 

dalam penentuan nomor inventaris buku cukup dan efektif, mudah dan cepat dalam 

pengerjaannya.  (2) Metode “EF” menggunakan simbol-simbol yang sederhana 

sehingga mudah dipahami dalam mengaplikasikannya. (3) Metode “EF” dapat 

meminimalisasi kesalahan penghitungan dalam penentuan nomor inventarisasi buku 

pengadaan dengan jumlah judul dan eksemplarnya yang banyak. (4) Tetapi Metode 

“EF” hanya berlaku untuk buku-buku dengan jumlah eksemplar yang “sama”, tetapi 

apabila terdapat beberapa judul dengan jumlah eksemplar yang berbeda metode “EF” 

dapat digunakan tetapi dengan perlakuan khusus. 

 

  

       NIa =   [ NB x  n ]  -   ( n-1 ) 
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Evaluation of The Library and Archives of East Java’s Workshop as A 

Knowledge Sharing Form of Jawatimuran Local Wisdom Preservation 
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Abstract 

Local wisdom possessed by the East Java is a form of culture that represents the identity 

of the Jawatimuran that does not shared by other regions, but the social dynamics and 

development of information technology make the knowledge of local wisdom faded and 

forgotten, so that the next generation remains to know, love and proud in the culture of 

their own country, then that knowledge must be preserved. The Library and Archives of 

East Java has organized several workshops. Those workshops are a form of knowledge 

sharing as an effort to preserve local wisdom of Jawatimuran through writing. The 

purpose of this study is to evaluate the workshops conducted by The Library and 

Archives of East Java. The methodology used in this study is a qualitative descriptive 

method. The results of this study show that knowledge sharing can improve the 

productivity of the authors and creates integration between authors, publishers and The 

Library and Archives of East Java in an effort to preserve local wisdom in East Java. 

The conclusion is that The Library and Archives of East Java should be a bridge for the 

writers to continue to produce writings based on the local wisdom. 

 

Key words: library and archives of east java, local wisdom, eastern java, knowledge 

sharing, workshops 

 

 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang majemuk, terdiri atas suku-suku 

yang mendiami pulau-pulau yang dipisahkan oleh daratan dan lautan, tidak heran jika 

Indonesia dijuluki sebagai “surga dunia”, tentu julukan tersebut bukan tanpa alasan, 

sebab Indonesia mempunyai sumber kekayaan alam yang luar biasa, baik daratan 

maupun lautan, ditambah dengan keragaman kebudayaan daerah dari Sabang sampai 

Merauke, tidak heran jika banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia 

untuk melakukan penelitian maupun belajar untuk memperdalam kebudayaan asli 

masyarakat Indonesia. Kuluckhohn dalam Hartoko (1984) mengatakan bahwa 

kebudayaan merupakan warisan sosial dan tradisi, yang berasal dari leluhur. Pernyataan 

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kebudayaan dapat berupa tradisi yang bersumber 

dari pengetahuan asli mengenai masyarakat setempat, baik sejarah daerahnya maupun 

norma, petuah dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.  

Warisan leluhur yang bersumber dan berlaku di daerah setempat disebut sebagai 

kearifan lokal. Kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang berwujud 

dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, 

tata lingkungan), sebagai contoh kearifan lokal di Jawa tentang arsitektur, yang 
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bertumpu pada keselarasan alam, di mana hasil dari perpaduan tersebut menghasilkan 

pendopo dalam arsitektur Jawa, pendopo dengan konsep ruang terbuka menjamin 

ventilasi dan sirkulasi udara yang lancar tanpa penyejuk udara (Suryanto, 2013). 

Masyarakat Jawa merupakan salah satu masyarakat di Indonesia yang penduduknya 

masih memegang tradisi yang diwariskan oleh leluhur, hal ini terbukti oleh tulisan 

Thomas Stamford Raflles yang berkewarganegaraan Inggris yang sukses menuliskan 

buku yang berisi mengenai budaya masyarakat Jawa, dengan judul “The History of  

Java”, dalam bukunya, Raffles menceritakan tentang budaya-budaya dan kekayaan 

yang luar biasa yang dimiliki oleh pulau Jawa, di mana masyarakat Jawa masih sangat 

kental memegang tradisi-tradisi Jawa yang diwariskan oleh leluhur, seperti upacara 

kematian, upacara kelahiran, upacara kehamilan dan lain sebagainya (Raflles, 2014). 

Kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan yang berada pada 

pranata sosial. Abdulwahid et al (2012) menyebutkan bahwa terdapat lima sistem 

pranata sosial dalam suatu tatanan masyarakat, yaitu; sistem kepercayaan, sistem 

kekerabatan, sistem tata nilai, sistem perkawinan, dan sistem edukasi.  

Pemerintah Daerah Jawa Timur khususnya Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

(Bapersip) Jawa Timur menggalakan program pelestariakan kearifan lokal Jawatimuran, 

salah satu bentuk upayanya dengan melakukan workshop sebagai bentuk knowledge 

sharing kearifan lokal Jawatimuran melalui media tulisan, untuk itu Bapersip Jawa 

Timur bekerjasama dengan beberapa penerbit besar seperti Graha Ilmu dan Andy Offset 

untuk membagi pengetahuan tentang bagaimana strategi penulisan artikel yang 

bermuatan kearifan lokal yang baik sehingga dapat menarik perhatian penerbit. 

Kegiatan workshop ini dihadiri oleh perwakilan penerbit, para penulis lokal, baik 

penulis senior maupun junior yang konsern atau mendalami budaya Jawa Timur, para 

pemerhati budaya, pustakawan-pustakwan dari beberapa daerah-daerah di Jawa Timur, 

serta para komunitas cinta menulis Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan dalam 

tiga kali workshop, yaitu pada 26 November 2014, 26 Mei 2015, dan yang ketiga 

diselenggarakan pada tanggal 21 September 2015. Bapersip juga menyediakan layanan 

khusus untuk koleksi-koleksi budaya Jawatimuran, seperti buku-buku yang bermuatan 

kearifan lokal, serta koleksi non buku seperti CD yang berisi tarian-tarian daerah Jawa 

Timur, ludruk dan lagu-lagu khas Jawa Timuran. 

Bukti upaya pelestarian kearifan lokal Jawatimuran yang dilakukan oleh 

Bapersip tercermin pada frekuensi dalam melakukan sosialisasi mentransfer 

pengetahuan tentang kearifan lokal Jawatimuran, bahkan dalam kurun tiga tahun 

terakhir ini Bapersip telah berusaha untuk melakukan kerjasama dengan penerbit-

penerbit lokal untuk menghimpun penulis-penulis perintis untuk dapat menuliskan 

karyanya untuk diterbitkan menjadi sebuah buku, dan hasilnya disimpan sebagai 

koleksi-koleksi pusaka di Bapersip, namun usaha tersebut dirasa Bapersip kurang 

maksimal, sehingga Bapersip dalam kurun kurang dari satu tahun terakhir ini, 

menyelenggarakan tiga kali kegiatan workshop. Berdasarkan fenomena-fenomena di 

atas peneliti merasa tertarik untuk melihat sejauh mana evaluasi kegiatan workshop 

yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur dalam upaya 

melakukan knowledge sharing pelestarian kearifan lokal Jawatimuran. 

 

Metode  

Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di 

mana peneliti mendeskripsikan hasil temuannya secara jelas berupa kata-kata, teknik 

pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan data skunder, data primer 
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dihasilkan melalui wawancara dengan informan secara mendalam (face to face), 

sedangkan data skunder dihasilkan dari hasil atau materi workshop yang disampaikan 

oleh narasumber, yang telah dielaborasikan sendiri oleh peneliti, serta buku dan 

beberapa penelitian di internet. Informan merupakan narasumber yang diwawancari 

oleh peniliti untuk mendapatkan data, adapaun informan dalam penelitian ini 

disimbolkan dengan huruf, yaitu A, B, C dan D, jumlah nomor yang mengikuti huruf, 

misal A1, A2 dan A3 adalah berasal dari informan penulis, B1 dan B2 merupakan 

informan yang berasal dari pembaca, C1 merupakan informan dari katagori penerbit, 

sedangkan yang terakhir adalah D1 dan D2 yaitu informan yang berasal dari Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur. 

 

Hasil  

Penerbit yang berskala nasional mempunyai kriteria atau syarat bagi para penulis 

dalam menuliskan karya yang berbasis kearifan lokal. Syarat tersebut dipengaruhi oleh 

segmentasi pasar, di mana konsumen atau pembaca di Indonesia kurang berminat dan 

menyukai artikel atau tulisan yang bermuatan lokal, sebab itu penerbit besar di 

Indonesia tidak ingin berspekulasi sehingga oplahnya berkurang, dan berdampak pada 

kerugian yang besar. Fenomena tersebut juga berdampak pada penulis-penulis yang 

konsern atau mendalami bidang kebudayaan daerah khususnya kearifan lokal, akibatnya 

karya-karya dari para penulis hanya tertumpuk dan tidak bisa dipublikasikan, kecuali 

para penulis yang benar-benar konsern untuk menulis dan mempunyai dana yang cukup 

untuk menerbitkan hasil karyanya sendiri, sedangkan faktanya, tidak sedikit penulis 

yang menuliskan artikel yang bermuatan kearifan lokal berasal dari penulis perintis, di 

mana mereka tidak mempunyai cukup dana lebih untuk menerbitkan sendiri karyanya, 

maka salah satu harapan merkea adalah dengan mengantungkan karyanya pada 

pemerintah daerah Jawa timur, dalam hal ini Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa 

Timur.  

Knowledge sharing dalam bentuk workshop merupakan strategi inovatif yang 

dilakukan oleh Bapersip Jawa Timur dalam upaya pelestarian kearifan lokal  

Jawatimuran. Implementasi dari kegiatan tersebut, antara lain adalah 1) Mengundang 

direktur dari penerbit untuk membagi pengetahuan kepada peserta, tentang bagaimana 

strategi menulis artikel yang bermuatan kearifan lokal, agar dapat diterbitkan; 2) 

Mengundang para penulis aktif yang mendalami tentang kearifan lokal, untuk 

memberikan motivasi dan membagi pengalaman untuk para peserta untuk menulis 

artikel yang bermuatan kearifan lokal; 3) Mengundang sejarawan dan budayawan untuk 

membagi pengetahuan tentang potensi-potensi kearfian lokal yang dimiliki oleh Jawa 

Timur, sedangkan peran Bapersip di sini adalah menjadi mediator para narasumber 

sekaligus, memberikan informasi untuk para peserta, bahwa Bapersip menampung 

tulisan dan mewadahi para penulis untuk terus berkarya dalam menulis artikel yang 

bermuatan kearifan lokal. Pengetahuan baru bermanfaat jika pengetahuan tersebut 

ditransfer dengan baik kepada orang lain. Dalkir (2005) mengatakan bahwa 

pengetahuan akan hilang jika tidak dilakukan pentransferan pengetahuan kepada orang 

lain atau organisasi lain.  

Intepretasinya adalah tulisan merupakan media efektif untuk mentransfer 

pengetahuan kepada orang lain, karena melalui tulisan, orang lain dapat dengan mudah 

mengakses, selain itu manfaatnya dapat dirasakan oleh siapapun dan kapanpun, apalagi 

kecanggihan teknologi yang dapat memindahalihkan buku cetak ke dalam buku 

elektronik, atau e-book. Pengelolaan tulisan yang baik dapat memunculkan aspirasi bagi 
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orang yang membacanya, dengan diadakannya kegiatan workshop pelestarian kearifan 

lokal Jawatimuran yang dilakukan melalui media tulisan, maka besar harapan Bapersip 

untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi penulis untuk menghasilkan karya-

karya tulisan yang lebih berkualitas, baik dari segi bahasa, tata penulisan maupun 

muatan dari isi tulisan tersebut. Semakin berkualitas isi tulisan maka semakin besar 

peluang penulis untuk diterbitkan oleh penerbit nasional. Berikut ini merupakan 

strategi-strategi yang harus dilakukan oleh penulis dalam menulis artikel yang 

bermuatan kearifan lokal yang disampaikan oleh perwakilan penerbit Andy Offset pada 

acara workshop, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Menerima apa adanya sebagai 

suatu fakta, sebuah kearifan lokal sebagai potensi budaya, 2) Tanpa memberi penilaian 

dan tidak berpihak, 3) Melihat dari sudut pandang positif, 4) Mencoba mencari 

penjelasan logis, 5) Menonjolkan yang positif, 6) Mencari relasi dengan kondisi sehari-

hari. 

Hambatan-hambatan penulisan artikel yang bermuatan kearifan lokal Jawatimuran: 

Bagi Penulis, baik penulis senior maupun penulis junior, mempunyai hambatan-

hambatan dalam menulis artikel yang berbasis kearifan lokal, semua informan A1, A2 

dan A3 menyebutkan bahwa referensi, merupakan faktor penghambat utama penulis 

dalam menghasilkan karya tulisan yang berbasis kearifan lokal, seperti yang 

diungkapkan oleh A1, A1 merupakan penulis senior yang menulis 74 judul buku. 

Hambatan yang paling dirasakan dari segi pembaca adalah harga, baik B1 dan B2 

menyebutkan bahwa mahalnya harga buku yang bermuatan kearifan lokal di Indonesia, 

dalam mengatasi hal tersebut pemerintah harus melakukan suatu trobosan untuk 

menanggani permasalahan yang dihadapai oleh para pembaca, dengan cara memberikan 

subsidi harga untuk buku-buku yang berbasis kearfian lokal, sehingga harga buku-buku 

yang bermuatan kearifan lokal dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Adanya subsidi 

harga, akan berpengaruh pada peminatan pembaca akan buku-buku yang bermuatan 

lokal, kesinergian ini juga berdampak pada penulis, di mana semakin tinggi minat 

konsumen untuk membaca buku-buku yang bermuatan lokal, maka semakin tinggi 

motivasi penulis untuk terus berkarya. 

Penerbit merupakan central point bagi para penulis, pembaca maupun 

pemerintah daerah, di mana melalui penerbitlah buku-buku diterbitkan, namun penerbit 

mempunyai keterbatasan dalam menekan harga buku. Masyarakat di Indonesia masih 

menilai harga buku dengan satuan jumlah lembaran kertasnya, bukan membadingkan 

manfaat dari kebermanfaaatan isinya. Hal tersebut menjadi faktor penerbit memberikan 

harga mahal pada beberapa buku yang bermuatan lokal, sebab segmentasi pasar sangat 

kecil sedangkan harga buku cenderung tinggi, interpretasinya bahwa peminat tulisan 

yang bermuatan kearifan lokal  di Indonesia sangat kecil, sehingga mengakibatkan buku 

dari tema tersebut harga tinggi, sebab harus menutupi biaya exemplar yang dikeluarkan 

untuk mencetak buku tersebut. 

Bagi Badan Perpustakaan dan Kearsipan, selama ini Bapersip merasa sangat 

kesulitan dalam menghimpun penulis-penulis yang berkompeten untuk menulis artikel 

yang bermuatan kearifan lokal. D1 dan D2 mengatakan bahwa tidak adanya sikroniasai 

antara penulis dan penerbit, membuat Bapersip sulit untuk mencari titik temu, penulis 

merasa kesulitan untuk mencapai kreteria yang diberikan penerbit, sedangkan penerbit 

berpedoman pada segmentasi pasar, sedangkan Bapersip diharuskan mempunyai 

koleksi-koleksi buku yang bermuatan kearifan lokal, sehingga pada akhirnya Bapersip 

hanya mengkoleksi buku-buku yang kualitasnya kurang.  
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Simpulan 

 Knowledge sharing merupakan suatu kegiatan mentransfer atau membagi 

pengetahuan kepada orang lain melalui strategi-strategi tertentu untuk menghasilkan 

tujuan yang diinginkan. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timurtelah 

melakukan knowledge sharing sebagai upaya pelestarian kearifan lokal Jawatimuran, 

yang diwujudkan melalui kegiatan workshop, sasaran workshop ini adalah para penulis 

yang ingin mendalami budaya Jawatimuran yang berbasis kearifan lokal, adapun hasil 

evaluasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur melalui kegiatan adalah 

sebagai berikut: 1) Meningkatkan produktivitas penulis Jawa Timur, baik penulis senior 

maupun punulis junior, tujuan ini terbukti dengan banyaknya penulis perintis atau 

penulis junior yang memberikan naskah tulisannya kepada Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Jawa Timur. 2) Meningkatkan motivasi bagi para penulis senior maupun 

junior untuk terus berkarya melalui tulisan, sebagai bentuk knowledge sharing  

pelestarian budaya yang berbasis kearifan lokal, tujuan ini terbukti dengan keantusiasan 

para penulis-penulis senior dan junior dalam menghadari kegiatan worksop oleh Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, keantusiasan ini terlihat dari jumlah kehadiran 

dan keaktifan para peserta untuk bertanya kepada narasumber. 3) Meningkatkan 

harapan bagi para penulis untuk tetap melestarikan budaya yang berbasis kearifan lokal 

Jawatimuran, hal ini terwujud dengan terjalinnya modal sosial atau integrasi antara 

penulis satu dengan penulis lainnya, baik penulis senior maupun penulis junior, antara 

penulis dan penerbit, dan antara penulis dan Badan Paerpustakaan dan Kerasipan Jawa 

Timur, yang mana Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur bersedia 

menjembatani atau memberikan wadah bagi para penulis untuk mempublikasikan hasil 

karya tulisannya kepada penerbit, tidak hanya itu, kegiatan ini menjadi harapan bagi 

para komunitas-komunitas penulis di Jawa Timur, untuk lebih giat mengembangkan 

budaya menulis kearifan lokal Jawatimuran. 4) Bagi akademisi, kegiatan ini dapat 

menjadi pedoman untuk bahan pembelajaran, serta bahan untuk melakukan penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 
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Pemenuhan Sumber Informasi Penelitian melalui Penyediaan Akses  

Publikasi Data Keuangan Perusahaan Go Public  

di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 

 

Fulfillment Research Resources through Access Financial Report for 

Go Public Company at Library of STIE Perbanas Surabaya 

 
Melati Purba Bestari9 

Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya  

 

 

Abstract 

Modern libraries are characterized by the diversity of information services to users, 

including to fulfill the information needs of researchers. Fulfill the information 

requirements for this research group is very important because the information provided 

affect the quality of research. Library of STIE Perbanas Surabaya efforts to fulfill the 

information needs of researchers is to provide research resources through the provision 

of access annual and financial report for go public company. Research method used 

participant observation. To provide convenience to users who do research and need 

annual and financial report for go public, library of STIE Perbanas Surabaya provide 

easy access through online catalog. To fulfill the annual and financial report for go 

public company, library tracking data on Indonesian stock exchange and go public 

company. Library attempts to provide easy access to information is expected to support 

a process that requires researchers and  annual and financial report data so as to improve 

the quality and quantity of scientific works in the field of economics science, especially 

for subject of banking, finance and business.  

 

Key words: information for researchers, economic resources, digital library. 

 

 

Adanya pengaruh minat belajar pada pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber 

belajar, tentunya juga turut mendukung keberhasilan jalannya tri dharma perguruan 

tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketersediaan informasi 

maupun akses koleksi untuk mendukung kegiatan tersebut terutama yang akan dibahas 

pada tulisan ini adalah mengenai informasi dan koleksi yang berkaitan dengan 

penelitian perlu diperhatikan oleh perpustakaan. Pemenuhan kebutuhan informasi untuk 

kelompok peneliti ini sangat penting karena informasi yang disediakan mempengaruhi 

kualiatas penelitian. Menurut Siregar (1998) penyediaan sumber informasi yang 

digunakan dalam suatu penelitian mempengaruhi  tinggi rendahnya bobot ilmiah hasil 

penelitian, selain itu peneliti juga memerlukan perkakas penelusuran (searching tools) 

untuk memudahkan penelusuran informasi guna kelancaran proses penelitian. 

Untuk pemenuhan kebutuhan informasi untuk pemustaka yang melakukan 

penelitian perpustakaan perlu memperhatikan berbagai hal, menurut Budiyanto (2000) 

menyatakan bahwa kebutuhan informasi pemustaka yang membutuhkan informasi 

                                                 
9 Korespondensi: Melati Purba Bestari. Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Jalan 

Nginden Semolo 34-36, Gedung D lantai 4, Surabaya 60118, Jawa Timur. Telepon: 

031-5925921. Email: melati@perbanas.ac.id 
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untuk keperluan penelitian antara lain: Layanan penelusuran yang didukung dengan alat 

bantu penelusuran yang memanfaatkan teknologi informasi, ketersediaan sumber 

informasi yang dibutuhkan melalui koleksi/literatur, kerjasama antarperpustakaan sesuai 

dengan bidang ilmu sehingga memudahkan pertukaran informasi, Pustakawan mampu 

memahami karakteristik peneliti dan penyediaan layanan sirkulasi. 

Apabila dilihat dari pentingnya kebutuhan informasi peneliti yang dijelaskan 

sebelumnya, tentu setiap perpustakaan berusaha untuk melakukan pemenuhan 

kebutuhan informasi tersebut termasuk juga Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 

yang merupakan perpustakaan pada sekolah tinggi yang memiliki bidang khusus yakni 

berkaitan dengan bidang ekonomi terutama perbankan dan bisnis, selain penyediaan 

informasi penelitian yang berkaitan dengan subyek ekonomi dan bisnis perpustakaan 

juga menyediakan kemudahan akses informasi penelitian tersebut. Salah satu upaya 

Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya untuk pemenuhan kebutuhan informasi 

penelitian adalah dengan Pemenuhan Sumber Informasi Penelitian melalui Penyediaan 

Akses  Publikasi Data Keuangan Perusahaan Go Public di Perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya. 

 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipasi 

yang dimana menurut Noor (2012) metode ini merupakan metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan di mana obsever atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 

responden. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengamatan dan menghimpun kebutuhan informasi dari pemustaka STIE Perbanas 

Surabaya terutama tekait dengan kebutuhan informasi penelitian terutama terkait 

dengan informasi publikasi data keuangan perusahaan go public.  

 

Hasil 

Melihat pentingnya ketersediaan laporan tahunan dan keuangan sebagai sumber 

informasi penelitian di bidang ekonomi, maka perpustakaan perlu menyediakan akses 

informasi mengenai data laporan tahunan dan keuangan perusahaan tercatat. Untuk 

mendapatkan laporan tahunan dan keuangan perusahaan tercatat ini  dapat diperoleh 

dengan melakukan penelusuran pada Bursa Efek Indonesia (BEI) , halaman website 

perusahaan dan bank tercatat maupun dengan melakukan pembelian data pada penyedia 

sumber informasi laporan tahunan dan keuangan perusahaan tercatat. Selain itu ditinjau 

dari permintaan data laporan tahunan dan keuangan perusahaan go public sebagai data 

primer dalam penyusunan penelitian atau tugas akhir selama 3 tahun terakhir di 

Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya menunjukkan peningkatan permintaan oleh 

pemustaka. 

Dengan adanya peningkatan  permintaan layanan data tentang laporan tahunan 

dan keuangan perusahaann go public, perpustakaan perlu memberikan kemudahan 

kepada pemustaka yang sedang menyusun penelitian dan membutuhkan data laporan 

tahunan dan keuangan go public. Upaya memberikan kemudahan akses laporan tahunan 

dan keuangan go public dapat menggunakan alat bantu penelusuran koleksi di 

perpustakaan atau sering disebut katalog online sehingga data tersebut  lebih mudah 

untuk dapat dimanfaatkan dan ditelusur oleh pemustaka karena data tersebut dapat 

ditelusur dalam satu wadah yakni pada katalog online sehingga proses penelusuran lebih 

efisien karena katalog online berfungsi sebagai alat bantu penelusuran seluruh koleksi 
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perpustakaan termasuk juga akses laporan tahunan dan keuangan go public sebagai data 

primer bagi peneliti. 

 Proses pengadaan laporan tahunan dan keuangan tercatat dimulai dengan 

penelusuran daftar nama perusahaan tercatat yang berlaku pada setiap tahun yakni 

melalui data dari Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui informasi yang di-

publish Bursa Efek Indonesia melalui media tercetak maupun website, setelah 

mendapatkan daftar perusahaan tercatat selanjutnya dapat dilakukan proses pengadaan 

dengan berbagai cara diantaranya:  permohonan data laporan tahunan dan keuangan 

melalui Bursa Efek Indonesia , permohonan data laporan tahunan dan keuangan melalui 

masing-masing perusahaan tercatat. 

Penyimpanan data laporan tahunan dan keuangan pada server setelah proses 

pengadaan data laporan tahunan dan keuangan, kumpulan data laporan tahunan dan 

keuangan perusahaan tercatat disimpan pada server kumpulan data laporan tahunan dan 

keuangan yakni di server intranet perpustakaan. 

Pendataan  koleksi laporan tahunan dan keuangan perusahaan tercatat yang 

terbaru perlu dilakukan pendataan, pendataan tersebut berfungsi untuk mengetahui 

ketersediaan data laporan tahunan dan keuangan  perusahaan tercatat yang dimiliki oleh 

Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

Akses Pemenuhan Sumber Informasi Penelitian melalui Penyediaan Akses  

Publikasi Data Keuangan Perusahaan Go Public di Perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya. Hasil pengelolaan laporan tahunan dan keuangan perusahaan tercatat dapat 

diakses pemustaka sebagai resources of economic research yakni sebagai sumber data 

bagi para pemustaka yang sedang melakukan penelitian. Adapun cara melakukan akses 

laporan tahunan dan keuangan perusahaan tercatat yang telah dilakukan proses 

pengolahan dan upload file pada SISFO Perpustakaan STIE Perbanas adalah sebagai 

berikut: a) Melalui Katalog Online (Intranet): Katalog online (intranet) Perpustakaan 

STIE Perbanas Surabaya dapat diakses melalui alamat http://katalog-

online.sisfo.perbanas.ac.id/ , yang dapat diakses pada seluruh komputer di lingkungan 

STIE Perbanas Surabaya yang terkoneksi dengan LAN atau komputer atau gadget yang 

terkoneksi WI-FI STIE Perbanas Surabaya. Melalui Repository Bank and Finance 

(ReBaf): Repository bank and finance (ReBaf) merupakan pangkalan data yang berisi 

kumpulan koleksi khusus bidang perbankan dan keuangan, akses laporan tahunan dan 

keuangan perusahaan tercatat melalui ReBaf dapat diakses melalui 

http://library.perbanas.ac.id/.  

 

Simpulan 

Pemenuhan sumber informasi penelitian melalui penyediaan akses  publikasi 

data keuangan perusahaan go public di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 

merupakan upaya untuk memberikan kemudahan akses sumber informasi yang 

berkaitan dengan data laporan keuangan dan tahunan perusahaan tercatat yang dijadikan 

sumber informasi utama pada penelitian di bidang ekonomi. Kebutuhan informasi 

mengenai laporan tahunan dan keuangan perusahaan tercatat perlu ditindaklanjuti 

dengan menyediakan kemudahan akses pada satu tempat sehingga proses pencarian data 

dapat lebih mudah, cepat dan efisien. Upaya Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 

dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka yang berkaitan dengan laporan 

tahunan dan keuangan perusahaan tercatat adalah dengan menyediakan akses laporan 

tersebut melalui alat penelusuran pada katalog online dan juga pada repository bank and 

finace (ReBaf). 

http://katalog-online.sisfo.perbanas.ac.id/
http://katalog-online.sisfo.perbanas.ac.id/
http://library.perbanas.ac.id/
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Untuk memberikan kemudahan akses laporan tahunan dan keuangan perusahaan 

tercatat ini yakni dengan menyediakan akses dalam satu wadah alat penelusuran yang 

bisa diakses dengan jaringan intranet dan internet, akses melalui jaringan intranet 

dengan menyediakan akses yang mudah pada katalog online perpustakaan yang bisa 

diakses di lingkungan STIE Perbanas Surabaya, sedangkan untuk akses internet melalui 

pangkalan data repository bank and finance (ReBaf) yang dapat diakses pada menu 

website Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Upaya yang sudah dilakukan untuk 

memberikan kemudahan akses informasi ini diharapkan dapat mendukung proses para 

pemustaka yang sedang melakukan penelitian dan membutuhkan sumber data. Manfaat 

praktis dari penyediaan akses  publikasi data keuangan perusahaan go public  bagi para 

peneliti adalah dapat memperoleh data keuangan perusahaan go public sebagai sumber 

primer bagi penelitian mereka dalam satu akses yakni melalui katalog online 

perpustakaan  sehingga dapat lebih memperkaya literatur para peneliti selain dapat 

memperoleh data primer tentang data keuangan perusahaan go public, peneliti juga 

dapat melakukan penelusuran literatur pendukung penelitian yang lain seperti dari buku, 

jurnal dan prosiding dalam satu akses yakni melalui katalog online. Dengan  adanya 

akses  publikasi data keuangan perusahaan go public di Perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karya-karya ilmiah di 

bidang ekonomi khususnya pada bidang perbankan, keuangan dan bisnis.  
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Implementation of Record Management at Faculty of  Engineering  

University of Indonesia 

 
Dyah Puspitasari10 

Library Technician, Department of Technique, Faculty of Vocational, Universitas 

Airlangga 

 

 

Abstract 

The organization in carrying out activities will generate substantive and facilitatve 

records. Records that have been created by the organization must be managed properly 

in order to be used again for the organization's activities and as a proof of the 

organization's activities. This study aims to determine the implementation of records 

management in faculty of angineering University of indonesia (FT UI) that they have 

run. The method used is quantitative descriptin research methods using informants to 

obtain valid data. Results from this study is the management of records in FT UI are 

decentralized so the record that is created is the responsibility of each unit or individual 

that created it. In managing the records of each unit has a different way because the 

management of records has become a routine activity, so even though FT UI has new 

regulations in the management of records, but employees still use habits and their 

knowledge to manage record. The important for them is retrieval of the record when the 

leaders require. 

Key words : record management, records, organization, record faculty of engineering 

 

 

Organisasi perlu mengelola rekod agar dapat dimanfaatkan dengan tepat dan 

berdayaguna. Pengelolaan rekod harus dikelola dengan baik untuk memastikan 

penciptaan dan penangkapan, pengelolaan dan akses terhadap rekod setiap saat 

(Upward, 2000) sehingga diperlukan sistem pengelolaan rekod yang terdiri kebijakan, 

pedoman dan prosedur kerja pengelolaan rekod (Prabowo, 2009). 

Fakultas teknik Universitas Indonesia adalah salah satu contoh organisasi yang 

bergerak di bidang pendidikan. Dalam menjalankan operasional FT UI pasti akan 

menghasilkan rekod baik subtantif maupun fasilitataif. Contoh rekod subtantif yang 

dihasilkan adalah rekod mahasiswa mulaidari mahasiswa mendaftarsampai dengan 

mahasiswa lulus kuliah, sedangkan contoh rekod fasilitatif adalah bukti pembayaran 

SPP yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar 

mereka selama perkuliahan. 

Rekod-rekod yang diterima atau yang dihasilkan oleh FT UI harus dikelola 

dengan baik untuk menghasilkan temu kembali informasi yang dibutuhkan untuk 

menunjang kegaitan operasional FT UI. Sehingga dalam penelitian ini akan di bahas 

tentang bagaimana FT UI dalam mengelola rekod yang mereka terima dan hasilkan. 

                                                 
10 Korespondensi: Dyah Puspitasari. Program Studi Teknisi Perpustakaan, Fakultas 

Vokasi, Universitas Airlangga. Jalan Srikana 65 Surabaya 60286. Telepon: 031-

5033869, 9905114. Email: dyahpuspitasari2012@yahoo.com. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini bertujuan untuk  mengetahui 

pengelolaan rekod di FT UI yang telah mereka jalankan.  

 

Metode 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan informan-informan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran bagaimana implementasi pengelolaan rekod FT UI dalam mendukung fungsi 

bisnis organisasi. Dalam penelitian informasi digali melalui observasi dan wawancara 

Dekan, Sekretaris Fakultas, Manajer Umum, Sekretaris Dekan, Sekretaris Manajer 

Umum, Staf Bagian Ekspedisi, Staf Bagian Kepegawaian, Staf Bagian Akademik untuk 

mendapatkan gambaran pengelolaan rekod di FT UI. Hasil dari penelitian ini adalah 

pengelolaan rekod di FT UI dilakukan secara desentralisasi sehingga rekod-rekod yang 

tercipta menjadi tanggung jawab masing-masing unit atau individu yang 

menciptakannya. 

 

Hasil 

Sebuah organisasi adalah tempat orang-orang saling bekerjasama untuk 

menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi organisasi yang berupa kegiatan subtantif 

dan kegiatan fasilitatif. Fungsi substantif adalah fungsi yang berhubungan dengan visi 

dan misi organisasi tersebut sedangkan fungsi fasilitatif adalah fungsi yang berguna 

untuk menunjang kegiatan subtantif. Fungsi organisasi merupakan tanggung jawab 

tertulis dari organisasi untuk menyelesaikan tujuan utama sebagaimana yang diharapkan 

(lawanda, 2006). Dalam menjalankan fungsinya, organisasi tidak akan pernah lepas dari 

yang namanya informasi. Artinya adalah bahwa organisasi hanya dapat hidup jika ada 

informasi baik itu yang diterima atau yang diciptakan. Informasi yang terekam di setiap 

unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan kerjanya inilah yang disebut sebagai 

rekod. Rekod merupakan hasil sertaan (by product) kegiatan fungsi bisnis organisasi 

dan berguna sebagai bukti. 

Organisasi perlu mengelola rekod agar dapat dimanfaatkan dengan tepat dan 

berdayaguna. Pengelolaan rekod harus dikelola dengan baik untuk memastikan 

penciptaan dan penangkapan, pengelolaan dan akses terhadap rekod setiap saat 

(Upward, 2000) sehingga diperlukan sistem pengelolaan rekod yang terdiri kebijakan, 

pedoman dan prosedur kerja pengelolaan rekod (Prabowo, 2009). 

Fakultas teknik Universitas Indonesia adalah salah satu contoh organisasi yang 

bergerak di bidang pendidikan. Dalam menjalankan operasional FT UI pasti akan 

menghasilkan rekod baik subtantif maupun fasilitataif. Contoh rekod subtantif yang 

dihasilkan adalah rekod mahasiswa mulaidari mahasiswa mendaftarsampai dengan 

mahasiswa lulus kuliah, sedangkan contoh rekod fasilitatif adalah bukti pembayaran 

SPP yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar 

mereka selama perkuliahan. 

Rekod-rekod yang diterima atau yang dihasilkan oleh FT UI harus dikelola 

dengan baik untuk menghasilkan temu kembali informasi yang dibutuhkan untuk 

menunjang kegaitan operasional FT UI. Sehingga dalam penelitian ini akan di bahas 

tentang bagaimana FT UI dalam mengelola rekod yang mereka terima dan hasilkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini bertujuan untuk  

mengetahuipengelolaan rekod di FT UI yang telah mereka jalankan.  
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Di Indonesia rekod disebut sebagai arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip 

yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama 

jangka waktu tertentu (UU No.43 Tahun 2009 pada Bab I, pasal 1 Ayat 3). Rekod dapat 

berupa tulisan, gambar atau suara yang terekam dalam berbagai media penyimpanan 

seperti kertas, hardisk, CD dan lain-lain. Rekod ditemukan dalam berbagai format dan 

bentuk, biasanya dalam bentuk kertas dan tulisan, namun tidak menutup kemungkinan 

dalam bentuk peta, gambar atau bahkan suara. Dengan adanya teknologi informasi 

rekod juga ditemukan dalam bentuk database, e-mail, atau dokumen lain sesuai dengan 

teknologi yang digunakan. Untuk menjadi bukti, maka rekod harus mempunyai konten, 

struktur dan konteks. Konten adalah isi informasi yang ada dalam rekod tersebut, 

konteks adalah berhubungan dengan proses dimana rekod sebagai bagiannya, rekod 

diciptakan dan digunakan. Struktur adalah format rekod dan media yang digunakan 

untuk menyimpannya (Wiggins, 2000). 

Cara yang paling popular untuk melihat manajemen rekod adalah dengan 

menggunakan model daur hidup. Dengan model ini maka rekod dikatakan mempunyai 

daur hidup mulai dari penciptaan atau penerimaan rekod, distribusi yaitu siapa yang 

berhak menerima rekod tersebut baik internal atau eksternal organisasi, penggunaan 

seperti untuk membuat keputusan, refernsi, dan kebutuhan hukun, pemeliharaan 

meliputi penyimpanan, temu kembali dan perlindungan sampai dengan disposisi yaitu di 

simpan untuk berapa lama atau dimusnahkan sebagiamana yang diperlihatkan oleh 

gambar berikut: 

 
Gambar 1 Daur Hidup Rekod 

 

Rekod sebagai bukti kegiatan organisasi perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan 

rekod disebut dengan manajemen rekod. Manajemen rekod adalah suatu kontrol yang 

sistematik terhadap rekod meliputi proses daur hidup rekod tersebut (ARMA dictionary) 

yaitu mulai dari penciptaan atau penerimaan, melalui suatu proses, distribusi, 

pengelolaan, penyimpanan dan penemuan kembali sampai dengan disposisi. 

Pengelolaan ini juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendalian rekod selain sebagai 

bukti dan penyampai informasi (Lawanda, 2006). Tata kelola rekod (recordkeeping) 

adalah bagian dari manajemen yang bertanggung jawab terhadap efisiensi dan kontrol 

terhadap pembuatan, penerimaan, pengelolaan, penggunaan, disposisi rekod dan 

penyediaan bukti transaksi bisnis yang lengkap, tepat dan handal dalam bentuk 

informasi terekam.  

Recordkeeping adalah aksi pendokumentasian aktifitas dengan cara penciptaan, 

mengumpulkan atau menerima rekod dan memastikan bahwa rekod tersedia, dapat 

dipahami dan berguna selama dibutuhkan. Sistem tata kelola rekod merupakan sistem 

informasi bisnis yang dirancang sebagai bukti aktivitas bisnis, mengelola rekod serta 

menyediakan bilamana diperlukan (Sulistyo-Basuki, 2003). Kegiatan pengelolaan rekod 
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merupakan kegiatan perancangan desain sistem pengelolaan rekod yang mencakup 

pembuatan prosedur pengelolaan rekod  

Rekod digunakan sebagai bukti kegiatan bisnis organisasi, referensi kerja dan 

pengambilan keputusan (Read-Smith & Ginn & Kallaus, 2002) sehingga perlu dikelola 

dengan baik. Berikut adalah jawaban pertanyaan tentang pentingnya rekod dan 

pengelolaan rekod di FT UI. Dekan berkata : 

“…arsip penting, UI kalau minta laporan sukanya mendadak, kalau arsip tidak 
kita kelola bagaimana saya membuat laporan secara cepat.” 

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fakultas : 

“…ya pentinglah. Yang sering terjadi tuh mahasiswa complain nilai, kok 
nilainya begini.kita kasih lihat arsip nilai bahwa dari dosen memang seperti itu.” 

Hal ini didukung juga oleh pernyataan Manajer Umum : 

“…kalau lagi buat borang, kalau ga ada data atau arsip kita kelimpungan..tidak 

bisa ngapa-ngapain tuh” 
Hal serupa juga dinyatakan oleh Informan 1 

“…harus dikelola..kalau tidak ntar kalau Dekan nyari surat atau apa kita ga 
bisa nyariin ya bisa marah besar.” 
Di FT UI, rekod perlu dikelola supaya mudah dalam temu kembali rekod yang 

diperlukan untuk mendukung fungsi bisnis organisasi. Fungsi organisasi FT UI tidak 

akan berjalan jika tidak didukung oleh rekod baik yang diciptakan atau diterima oleh FT 

UI sehingga pengelolaan rekod di FT UI sangat penting untuk mendukung berjalannya 

fungsi organisasi.Pengelolaan rekod di FT UI saat ini merupakan bagian dari wewenang 

dan tanggung jawab Manajer Umum, SDM dan Fasilitas (Manajer Umum) sebagaimana 

tertuang dalam deskripsi pekerjaan yaitu Ekspedisi Surat masuk dan surat 

keluar:Menerima surat masuk ke FT UI, Distribusi Surat Masuk ke FT UI, Pengiriman 

Surat Keluar ke FT UI, Prosedure pengarsipan surat dan dokumen dan Pembuatan dan 

updating SOP bidang non akademik 

Pengelolaan rekod adalah kegiatan yang mencakup pengelolaan dan penataan 

rekod yang dimulai dari tahap penciptaan sampai kepada tahap pemusnahan atau 

penyimpanan selamanya. Pengelolaan rekod dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi terhadap akses informasi secara efisien untuk melaksanakan 

pekerjaan operasional, tuntutan hukum atau untuk memori organisasi. Kegiatan 

pengelolaan rekod merupakan suatu upaya untuk menjamin bahwa informasi yang 

dikandung didalamnya dapat digunakan dan 

ditemukan kembali secara cepat, tepat, dan mudah selain itu juga untuk menjamin 

informasi yang ada dalam rekod tidak mengalami perubahan oleh pihak-pihak yang 

tidak berwenang(Kennedy&Schauder,1998). 

Di FT UI saat ini tidak ada unit kerja tersendiri yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan rekod FT UI. Pengelolaan rekod merupakan tanggung jawab 

masing-masing pegawai FT UI. Seperti yang diuraikan di atas, dilihat dari deskripsi 

pekerjaan yang ada, pengelolaan rekod FT UI sebenarnya berada pada bagian ekspedisi. 

Namun dalam kenyataannya bagian ekspedisi ini tidak berjalan dengan baik karena 

hanya ditangani oleh satu orang dan dibantu oleh dua orang driver sebagai cadangan 

jika pegawai ekspedisi tidak berada di tempat. Bagian ekspedisi hanya berfungsi sebagai 

penerima surat dan dokumen dari luar FT UI yang melalui pos dan pengirim surat dan 

dokumen FT UI yang menggunakan jasa 

bagian ekspedisi. 
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Pengelolaan rekod di FT UI bersifat desentralisasi dilihat dari asas 

pengorganisasian rekodnya yang berarti bahwa pengelolaan rekod dilakukan dan di 

tempatkan di unit kerja yang paling sering menggunakannya atau di central file 

(Kennedy & Schauder, 1998). Penerapan pengelolaan rekod FT UI dilakukan oleh 

setiap pegawai dalam unit kerja untuk mendukung kegitan operasional organisasi.  

Sekretaris mengelola dan menyimpan rekod yang diterima dan dihasilkan oleh 

atasannya, masing-masing pegawai bagian keuangan, kepegawaian dan akademik 

mengelola rekodnya sendiri masing-masing; termasuk didalamnya adalah rekod 

korespondensi.Pengelolaan rekod baik sentralisasi atau desentralisasi yang perlu 

dipastikan adalah pengelolaannya harus sesuai dengan standar dan aturan baku 

organisasi. Pedoman dibuat untuk menstandarkan pengelolaan rekod masing-masing 

unit kerja atau pegawai yang mengelola rekod agar terjadi kesamaan dalam 

pengelolaannya dan diperlukan koordinasi antara manajer rekod dengan manajer 

lainnya agar duplikasi rekod bisa diminimalisir dan untuk memastikan (Kennedy & 

Schauder, 1998). 

Sekretaris dan pegawai FT UI setiap hari selain bertanggungjawab dalam 

menerima dan mengelola rekod yang mereka terima. Informan 1 dan Informan 2  

menerima rekod yang diperuntukkan bagi Dekan dan Manajer Umum dari bagian 

ekspedisi, pos, departemen atau melalui Fax. Untuk Manajer Umum rekod juga berasal 

dari disposisi Dekan atau juga rekod 

yang diciptakan oleh Dekan dan Manajer Umum. Informan 1 juga menerima rekod yang 

diciptakan oleh Dekan, juga menerima rekod yang diciptakan oleh semua unit kerja di 

FT UI dengan catatan yang memberikan salinannya ke Informan 1. Berikut penjelasan 

Informan 1: 

“…semua surat keluar saya arsipkan jika mereka ngasih..dulu saya menagih 

yang ga ngasih surat, tapi lama-lama males juga.ehm karena kadang mereka 

tidak begitu menghargai pekerjaan saya.” 
Rekod yang diterima Informan 1 dan Informan 2  dicatat dalam sistem registrasi 

secara elektronik namun masih sebatas pada surat atau rekod korespondesi. Setelah 

dilakukan pencatatan, surat yang diterima oleh Informan 1 dan Informan 2  kemudian 

diberi lembar disposisi. Lembar disposisi adalah formulir isian yang dipergunakan oleh 

pimpinan untuk menuliskan disposisi dan dipergunakan sebagai pengendali kerja 

(Lawanda, 2006). 

Rekod yang diterima oleh informan 1 atau informan 2 kemudian ditaruh di meja 

Dekan atau Manajer Umum untuk diproses lebih lanjut oleh Dekan atau Manajer 

Umum. Surat yang sudah diproses diberikan ke Informan 1atau Informan 2  untuk 

diproses sesuai dengan isi dalam lembar disposisi. Pencatatan isi dalam lembar disposisi 

ke dalam pencatatan regristrasi elektronik dilakukan sebelum rekod korespondesi 

tersebut diproses lebih lanjut oleh Informan 1atau Informan 2. Jika isi lembar disposisi 

tersebut berupa perintah untuk didisposisikan maka sekretaris Dekan memberikan rekod 

korespondensi tersebut sesuai dengan isi disposisi seperti contohnya ke Sekretaris 

Fakultas. Jika disposisi lebih dari satu maka Informan 1menggandakan rekod 

korespondensi tersebut sesuai dengan jumlah disposisi baru kemudian diberikan ke 

bagian ekspedisi untuk didistribusikan sesuai dengan isi disposisi tersebut. Jika dalam 

isi lembar disposisi adalah arsip maka rekod korespondensi tersebut akan dikelola lebih 

lanjut oleh Informan 1. 

Dekan dalam mendisposisikan rekod korespondensi kadang tidak melalui 

Informan 1sebagaimana pernyataan Informan 1 berikut: 
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“…nah itu dia mbak, kadang bapak (Dekan) main kasih aja jika orang yang 

bersangkutan ada di ruang bapak..ya ini kosong (pencatatan regristrasi bagian 

keterangan). Berarti belum balik ke saya lagi masih di meja Bapak.” 

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Informan 2 : 

“…kadang Pak Tono langsung kasih ke orang yang bersangkutan jika pas ada di 

ruang jadi ga melalui saya. Bingungnya nanti kalau pas pak Tono nanya surat 

itu, padahal dicatatn saya masih ada di Bapak, saya sih kadang fotocopi, takut 
ilang, Pak nadhi orangnya lupaan.” 
Hal seperti ini yang sering membuat rekod tidak diketahui keberadaannya, 

walaupun sudah dilakukan pencatatan namun jika pimpinan tidak menyadari pentingnya 

pencacatan pergerakan rekod tersebut tidak banyak berarti sehingga perlu adanya 

prosedur yang baku tentang pencatatan pergerakan rekod yang di ketahui dan dipatuhi 

oleh semua pihak yang dibuat oleh manajer rekod (IRMT, 1999). 

Informan 3 menjelaskan rekod apa saja yang dia terima dalam kaitannya dengan 

bidang kepegawaian bagian staf administrasi seperti surat lamaran PNS atau Honorer, 

SK kenaikan pangkat dan golongan, SK kenaikan gaji berkala, DP-3, Daftar Urut 

Kepangkatan, KP4, data pribadi pegawai seperti kartu pegawai, surat nikah, akte lahir 

pegawai, istri dan anak. Informan 3 juga bertanggung jawab terhadap rekod yang 

diciptakan oleh Manajer Umum yang Informan 3 buat terkait dengan kepegawaian 

seperti surat untuk mengajukan pensiun dan Taspen. Informan 5  juga menerima rekod 

yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti jadwal mengajar, Soal UTS dan UAS, 

Jadwal UAS, rekapan perkuliahan untuk dosen luar biasa, dan SK mengajar Dosen Luar 

Biasa. 

Informan 4 menerima formulir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari unit 

kerja atau Departemen dengan disertai dokumen-dokumen penunjang jika kegiatan 

sudah dilaksnakan atau bisa juga Formulir surat Permohonan Uang Muka (SPUM) jika 

kegiatan belum dilaksanakan. Semua berkas yang masuk ke Informan 4 kemudian 

diverifikasi kelengkapan dokumennya, jika sudah lengkap kemudian dikirim ke bagian 

keuangan UI untuk diproses lebih lanjut jika belum berkas yang kurang lengkap 

dikembalikan ke unit atau departemen. Bagian keuangan UI kemudian akan 

memberitahukan jika pengajuan sudah diproses, uang sudah di kirim ke rekening dan 

FT UI diminta untuk mengambil rekod BBK (Bukti Bank keluar). Rekod BBK yang 

sudah di ambil kemudian di jadikan satu dengan berkas pengajuannya. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pegawai diatas yaitu penerimaan rekod dari unit 

kerja lain oleh peneliti dilihat sebagai tahap penciptaan rekod. Seperti di jelaskan diatas 

bahwa di FT UI penciptaan rekod hanya dilakukan oleh Dekan, wakil Dekan, Sekretaris 

Fakultas dan Manajer. Kegiatan penciptaan ini meliputi: 

Registrasi atau pencatatan rekod bertujuan untuk menyediakan bukti bahwa 

rekod telah diciptakan atau di tangkap dalam sistem pengelolaan rekod (Kennedy & 

Schauder, 1998). Namun hal ini masih belum sepenuhnya dilakukan di FT UI, pencatatn 

masih sebatas pada rekod korespondensi, rekod keuangan, Peraturan, Surat Keputusan 

Rektor dan surta keputusan dekan yang masih dilakukan secara manual dengan buku 

agenda. 

Rekod yang diciptakan dan diterima Dekan dan manajer umumdicatat dalam 

sistem register oleh Informan 1dan Informan 2  namun masih  sebatas pada rekod 

korespondensi. Rekod keuangan yang diterima oleh Informan 4 juga dilakukan 

pencatatan dalam sistemregistrasi secara elektronik sedangkan rekod yangditerima oleh 
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Informan 5  dan Informan 3 belum dilakukan pencatatan sebagiamana penjelasan 

mereka berikut ini: 

 “Wah saya ga pernah nyatet-nyatet..kan semua ada di SIPEGjadi ya nyari di 

SIPEG aja.untuk surat masuk dan keluar gapernah dicatat, begini aja. Lagian 

kan dah dicatat ma sekretarisManajer Umum atau Informan 1. Semua pusatnya di 

Informan 1.” (Informan 3) 

"Ya begini aja mbak, ga pake nyatet-nyatet. Kan semuanya dahrutin. Untuk surat 

semua kan dah di Informan 1 atau sekretaris manajer pendidikan, kita cuma 

tembusan jadi ga penting.” (Informan 5) 

Hal-hal yang perlu ada dalam registrasi/pencatatan minimal ada dua yaitu 

identitas unik rekod yang diciptakan atau ditangkap dan tanggal dibuat atau diterima 

oleh organisasi. selain itu bisa juga di tambah dengan informasi seperti nama 

pengirim/pembuat, alamat pengirim/pembuat, judul, lokasi penyimpanan,hubungan 

dengan rekod yang lain, disposal dan lain-lain (Kennedy,1998;IRMT, 1999). Sistem 

registrasi juga bisa digunakan untuk sarana temukembali rekod pada saat diperlukan. 

Klasifikasi adalah proses di mana rekod organisasi di kategorikan atau 

dikelompokkan (Kennedy & Schauder, 1998). Klasifikasi ini bertujuan untuk 

mempermudah dalam temu kembali rekod. Informan 1selain melakukan pencatatan 

disistem register juga melakukan kegiatan klasifikasi yaitu berdasarkan bentuk fisik 

rekod tersebut seperti Surat Keputusan Rektor, Surat Keputusan Dekan, MoU dan 

Laporan yang disusun secara kronologis dan berdasarkan asal surat tersebut yaitu surat 

masuk dan surat keluar yang disusun secara kronologis juga. 

Rekod Manajer Umum oleh Informan 2  di klasifikasikan berdasarkan subjeknya 

yaitu Pengukuhan Guru Besar, Other, Dosen Inti, Askes, Perpustakaan, File Pak Tono, 

SDM, dan Surat Perintah Kerja (SPK). Informan 3 mengklasifikasikan Rekod 

Korespondensi yang diterima dalam odner berdasarkan surat masuk dan surat keluar 

untuk rekod kepegawaian dikelompokkan berdasarkan departemen yang disusun 

berdasarkan nama pegawai sedangkan Informan 5  mengklasifikasikan rekod yang 

menjadi tanggung jawabnya berdasarkan subjek yaitu SK Mengajar per semester, 

Jadwal Perkuliahan per semester per departemen dan soal-soal ujian per semester. Sama 

dengan Informan 3, Informan 5  mengklasifikasikan surat berdasarkan surat masuk dan 

surat keluar. Informan 4semua rekod keuangan yang diterima disusun berdasarkan no 

urut kronologis kedatangan rekod tersebut per hari. 

Dalam mengklasifikasikan rekod baik Informan 1, Informan 2 , Informan 4, 

Informan 3 dan Informan 5  belum menggunakan pedoman klasifikasi, mereka 

melakukan berdasarkan subjektifitas dan meneruskan apa yang telah dilakukan pegawai 

sebelumnya. Kegiatan klasifikasi seharusnya dilakukan berdasarkan standar atau 

pedoman tertentu yang disusun secara sistematis untuk menjamin konsistensi dalam 

pengelompokkan rekod sehingga memudahkan dalam kegiatan identifikasi, temu 

kembali, penyimpanan dan pemindahan rekod. 

Pengindeksan merupakan proses penciptaan istilah atau kode pada setiap rekod 

untuk keperluan temu kembali (Kennedy & Schauder, 1998). Informan 1dan yang 

lainnya sebetulnya tidak mengetahui tentang apa itu indeks dan mereka juga merasa 

tidak melakukannya namun sebetulnya mereka sudah melakukan pengindeksan yaitu 

memberi istilah atau kode untuk rekod yang tercipta untuk keperluan temu kembali 

rekod tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh para subjek berikut: Informan (1)Ya itu 

tadi. Surat keputusan Dekan, trus surat masuk surat keluar per tahun; Informan (2 ) 

Lihat perihalnya aja mbak; Informan (3) Apa ya..biasanya saya nyari lihat departemen 
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apa,namanya siapa, ya udah gitu aja; Informan (4) Ehm…saya kasih no urut mbak, 
dari berapa sampai ke berapa. Berapanya tidak tentu tergantung odner tersebut muat 

berapa; Informan (5) Bisanya lihat mata kuliah apa, semester berapa.. 

Setiap rekod harus diberikan indeks baik dalam bentuk kata atau kode untuk 

dapat mempermudah temu kembali rekod. Istilah/kata atau kode yang diberikan pada 

saat kegiatan klasifikasi merupakan suatu bentuk indeks yang dapat digunakan untuk 

sarana temu kembali. 

Pemberkasan adalah kegiatan penyusunan rekod berdasarkan sistematika 

tertentu guna mempermudah temu kembali. Rekod Dekan disimpan ke dalam odner 

sesuai dengan label dalam odner tersebut seperti SK Rektor, SK Dekan, Surat Masuk 

(Tahun), dan Surat Keluar (Tahun) yang disusun secara kronologis. Odner-odner 

tersebut disimpan di lemari-lemari ruangan Informan 1untuk yang berumur lima tahun. 

Lebih dari lima tahun odner-odner tersebut dipindahkan ke lemari ruang rapat dan jika 

lemari ruang rapat sudah penuh maka odner di lemari ruang rapat dipindahkan ke 

gudang yang diletakkan secara asal-asalan oleh Office Boy. 

Informan 2  memberkaskan rekod Manajer Umum berdasarkan masalah yang 

ada. Odner diberi label sesuai permasalahnnya. Penyusunannya diurutkan permasalah 

yang diletakkan di belakang meja kerjanya. Selain rekod yang dia kelola, disekitar meja 

kerjanya juga ada rekod Manajer Umum dari sekretaris terdahulu yang diletakkan 

begitu saja oleh Informan 2 . Informan 2  tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap 

rekod tersebut. 

Rekod kepegawaian disimpan oleh Informan 3 dalam roll o’pack di ruangan 

pegawai akademik bagian nilai. Selain rekod kepegawaian ruangan tersebut juga berisi 

rekod nilai dan rekod soal. File-file kepegawaian disusun berdasarkan nama orang per 

departemen dalam map gantung. Penempatan rekod dalam map gantung dilakukan 

secara kronologis. Untuk rekod korespondensi disusun secara kronologis didalam odner 

sesuai asal surat yaitu surat masuk atau surat keluar. 

Odner tersebut kemudian diletakkan didalam filling cabinet. Informan 5  

memberkaskan rekod soal, jadwal perkuliahan, SK mengajar ke dalam odner sesuai 

dengan label yang ada. Odner-odner tersebut kemudian disusun didalam filling cabinet. 

Sedangkan untuk rekod korespondensi sama seperti yang dilakukan oleh Informan 3. 

Rekod keuangan yang sudah diberi kode oleh Informan 4kemudian di masukkan 

ke dalam odner yang sudah diberi indeks yaitu nomor urut awal rekod sampai no urut 

terakhir. Odner-odner tersebut kemudian disusun secara sistematika berdasarkan sistem 

numeric pada awalnya, namun karena volume rekod yang tercipta banyak sementara 

lemari dan filling cabinet dan ruangan terbatas akhirnya odner-odner tersebut 

ditempatkan dimana ada ruang kosong disekitar ruangan Informan 4dan akhirnya odner-

odner tersebut sering membuat orang 

tersandung waktu masuk ke ruangan Bu Maria. 

Pemberkasan yang dilakukan oleh pegawai FT UI pada dasarnya sudah 

mengelompokkan rekodnya berdasarkan seri atau mempunyai kesamaan ciri (Kennedy 

& Schauder, 1998) yang kemudian rekod disimpan dan disusun dengan memperhatikan 

kelompok rekod tersebut. 

Rekod yang disimpan perlu dipelihara dengan baik agar dapat terus digunakan 

dan ditemukan kembali dengan cepat. Pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan terhadap 

isi dan fisik rekod tersebut (Millar, 2006). Rekod FT UI yang dikelola oleh subjek 

masih banyak yang berupa rekod kertas sehingga pemeliharaan fisiknya mengikuti 

karakteristik kertas yang dipergunakan. Ruangan penyimpanan rekod perlu diatur 
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supaya kertas tidak mudah rusak yang meliputi suhu yang dianjurkan adalah sekitar 16-

190C, kelembaban ruangan adalah 60%, terhindar dari cahaya matahari dan bebas 

polusi. Secara umum ruangan FT UI sudah memenuhi kriteria tersebut antara lain suhu 

ruangan yang berkisar antara 18-190C, bebas dari sinar matahari dan polusi udara 

namun sayang penempatan rekod kadang tidak memperhatikan factor kelembaban, 

rekod di FT UI diletakkan di seluruh raungan termasuk disudut-sudut ruangan dan 

gudang. Gudang tempat penyimpanan rekod yang sudah berumur lima tahunan dekat 

dengan toilet dan terlalu lembab. Dalam gudang tersebut juga ditemukan rekod blue 

print FT UI yang selama ini tidak disasari oleh pimpinan dan pegawai bahwa rekod blue 

print termasuk rekod vital yang harus dikelola dengan baik. Untuk kelembaban FT UI 

belum mempunyai alat pengatur dan pengukur kelembaban ruangan. Selain itu ruangan 

tempat menyimpan rekod harus terhindar dari air, api dan pencurian. Gedung FT UI 

letaknya jauh dari resiko kebanjiran. Ruang FT UI belum ada alat pendeteksi kebakaran 

sehingga tahun 2001 pernah terjadi kebakaran di FT UI yang memusnahkan semua 

rekod Dekanat. 

Selain pemeliharaan fisik rekod yang perlu menjadi perhatian juga dan yang 

paling penting adalah pemeliharaan isi informasi dari rekod tersebut. Selama ini 

prosedur peminjam dan pengembalian rekod belum ada di semua bagian, peminjaman 

yang diberlakukan oleh subjek selama ini berdasarkan atas rasa saling percaya. Rekod 

yang dipinjam walaupun hanya sebentar atau di foto copi perlu dilakukan pencatatan, 

selain untuk mengetahui keberadaan rekod tersebut juga untuk melacak jika terjadi 

kebocoran informasi (IRMT, 1999). 

Rekod yang menjadi tanggung jawab informan selama ini ditempatkan di sekitar 

ruang kerja informan atau di seluruh ruangan tanpa ada pengamanan dan pengawasan. 

Di FT UI belum ada ruang khusus tempat menyimpan rekod. Rekod FT UI belum 

dipisahkan antara rekod aktif dan rekod inaktif. Pencarian rekod yang akan di pinjam di 

FT UI selama ini dapat dilakukan oleh peminjam sendiri atau dicarikan oleh informan. 

Seperti yang diungkapkan oleh Informan 1: 

“…kalau pegawai yang meminjam arsip, biasanya SK Dekan, saya suruh cari 

sendiri.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan 3: 

“…ya kadang ada pegawai yang nyari sendiri filenya..saya kadang ga enak 

mau negur, atau ruangan memang ga ada orang, ruang arsip bebas di masuki 
siapa saja.” 

Sehingga selama penelitian ditemukan ada beberapa rekod yang tidak ada atau hilang di 

FT UI termasuk didalamnya adalah rekod vital FT UI. Rekod harus terjaga isi dan 

keasliannya agar tercipta rekod yang lengkap, up to date, dapat dipercaya dan akurat. 

Sehingga selain perlu sistem pengelolaan juga perlu adanya ruangan khusus tempat 

penyimpan rekod yang aman dari orang yang tidak berhak mengaksesnya (Wiggins, 

2000). 

Penilaian adalah proses memutuskan rekod yang dibutuhkan dan perlu disimpan 

untuk nilai berkelanjutan dan berapa lama penyimpanannya sedangkan penyusutan 

adalah aksi yang diambil terhadap rekod sebagai konsekuensi dari penilaian. Tahun 

2003 pernah dilakukan proses penilaian dan penyusutan rekod FT UI yang bekerja sama 

dengan Perpusnas namun setelah itu subjek tidak pernah melakukan penilaian dan 

penyusutan rekod yang menjadi tanggung jawab mereka. Rekod FT UI belum dipilah 

mana yang rekod aktif dan rekod inaktif semua masih menjadi satu didalam odner. 

Informan 1berkata : 
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“…saya belum pernah memilah arsip, biasanya satu odner ini yang sudah satu 

tahunan akan saya pindahkan ke lemari di ruang rapat kemudian jika sudah 

lima tahun pindah ke gudang untuk arsip surat kalau SK tetap di lemari ruang 
rapat.“ 
Pemilahan rekod merupakan proses penyusutan rekod untuk menentukan rekod 

yang masih aktif dan rekod yang sudah in aktif. Penyusutan bertujuan untuk 

mengurangi jumlah arsip yang tercipta dengan cara pemindahan tempat penyimpanan 

rekod, pemusnahan rekod dan penyerahan rekod bernilai guna permanen ke pusat arsip 

(Rifai, 2007). Informan 5  dan Informan 3 pernah melakukan penyusutan dan 

pemusnahan terhadap rekod korespondensi yang biasanya sudah berumur lima tahunan 

tanpa menggunakan berita acara namun untuk file nilai dan kepegawain belum pernah 

dilakukan penyusutan dan pemusnahan karena mereka menganggap rekod tersebut 

bernilai permanen. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicacah. Berikut pernyataan 

Informan 3 : 

“…file kepegawaian ga boleh dimusnahain, dari tahun 64 semua ada, baik 

yang dah pension atau meninggal, itu kan penting. Untuk surat ya kadang kita 

musnahin sendiri, biasanya kitakan Cuma tembusan, semua ada dib u sarmi. 

Musnahin ga pake berita acara, ya musnahin aja, dengan cara di cacah.” 
Hal ini didukung oleh pernyataan Informan 5  

“…nilai ga boleh dimusnahin…alumni kadang masih ada yang nyari..Belum 

pernah milah-milah surat, yang ke kita kan tembusan jadi ga penting, semua 

ada di Informan 1atau sekretaris manajer pendidikan. Kalau dah lima tahun 

kadang saya musnahin sendiri..jadwal perkuliahan, soal juga kadang saya 

musnahin aja. Kalau dah lima tahun kan dah ga di pakai lagi, ga ada yang 
nyari” 
Penyusutan dilakukan sejak mulai tahap penciptaan, subjek dapat melakukan 

penyusutan termasuk didalamnya pemusnahan namun harus dengan menggunakan 

pedoman dan membuat berita acara yang berguna untuk bukti pemusnahan terhadap 

rekod yang sudah dimusnahkan (Read-Smith & Ginn & Kallaus, 2002). 

Bu Maria, Informan 2  dan Informan 1belum pernah melakukan pemusnahan. 

Hal ini disebabkan karena mereka takut jika sewaktu-waktu rekod tersebut masih di cari 

dan dibutuhkan.seperti yang diungkapkan oleh Bu Maria. 

“…saya ga pernah musnahin, padahal ada di undang-undang tuh yang bilang 

disimpan sepuluh tahun, direktur keuangn UI juga bilang ga usah di simpan 

semua cukup BBK aja, tapi saya takut ntar kalau ada audit.mau mindahin dari 

ruangan aja ga berani, takut masih dibutuhkan.” 

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan 2  

“…saya belum berani musnahin apalagi punya sekretaris yang lama,takut kalau 
masih dibutuhkan.” 
Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Pen dan Pennix (1998) bahwa 

pegawai yang bekerja dengan menggunakan rekod mulai dari tahap penciptaan lebih 

tertarik pada tersedianya rekod setiap dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka.  

 

Simpulan 

Pengelolaan rekod di FT UI berdasarkan asas desentralisasi dan dilakukan oleh masing-

masing unit kerja atau individu berdasarkan pemahaman yang mereka miliki, sehingga 

prosedur atau SOP yang sudah ada di FT UI, yang merupakan prosedur baku dari 

universitas indonesia tidak banyak digunakan. Dalam pengelolaan rekodnya di FT UI 
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baik pimpinan ataupun pegawai tidak terlalu memikirkan aturan yang diutamakan oleh 

mereka adalah temu kembali informasi yang cepat dan tepat. Semua pegawai harus 

bertanggung jawab terhadap rekod yang mereka kelola dan sewaktu-waktu pimpinan 

membutuhkan maka rekod tersebut harus tersedia. Di FT UI dalam mengelola rekod 

setiap unit kerja mempunyai cara yang berbeda-beda hal ini karena kegiatan 

pengelolaan rekod sudah menjadi kegiatan yang rutin dan turun temurun sehingga 

walaupun FT UI sudah endapatkan peraturan baru dalam pengelolaan rekod namun 

pegawai tetap menggunakan kebiasaan dan pemahaman mereka masing masing daam 

mengelola rekod yang penting bagi mereka adalah rekod tersebut ketemu pada saat 

pimpinan membutuhkan. 
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Abstract 

There is at least one crucial side effect of using internet to be part of information 

technology in any level of society. On the side of developing individual’s idea through 

internet, one might have a specific competence known as media literacy. It can be 

categorized as a set of skills which is useful for assessing, analyzing, evaluating and 

creating messages in diverse kinds of form. In order to achieve maximum internet media 

literacy skills, some determinant factors need to be reviewed. According t o the 

European Commission (2009), to measure the level of media literacy one can use 

Individual Competence Framework (ICF) to examine thoroughly the Technical Skills, 

the Critical Understanding and the Communicative Abilities of any individuals. 

Considering ICF is relevantly used to monitor individuals’ skills and competences, thus 

this research is focusing on the Boarding School students at Bahrul ‘Ulum, Jombang as 

the object of the research. The objects of this research take about 96 students. Since this 

research uses a quantitative descriptive research, the data analysis then use a multiple 

regression and hypotheses test using F test and T test. The preliminary research shows 

that around 25.7% individual competence has some effects to media literacy and for the 

greater value of about 74.3% the effects come from the other x-factors. The results also 

show that internet media literacy is influenced by factors such as Critical Understanding 

and Technical Skills (this second hypotheses is accepted) but not Communicative 

Ability (this first hypotheses is rejected). As a consequence, media literacy skills among 

students are influenced simultaneously by Technical Skill, Critical Understanding, and 

Communicative Ability (fourth hypotheses is accepted). 

 

Key words: internet media literacy, technical skills, critical understanding,     

communicative abilities 

 
 

Looking at the enhancement of science and technology in society, literacy 

cannot be limited to one’s ability to read and write. In a broader sense, literacy can be 

defined as someone’s ability to seek, find, and use any possible information to be 

applied in fulfilling the need for serious lack of information. The information might also 

be taken from how the media keep it. The same perception is also clarified by Devito 

(2008) that media literacy is a power to understand, analyze, access and produce mass 

communication message. 

Lots of researches concern about media literacy have been done in Indonesia, for 

example, who described about the student ability on media literacy. Using descriptive 

qualitative, he found that High School student ability in the form of social competences 

                                                 
11 Korespondensi: Endang Fitriyah Mannan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, 
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77 

 

with its indicator, communicative abilities, still stand in the medium level. But if it is in 

the form of personal competences with its indicators such as technical skills and critical 

understanding stand in the advanced level. 

Media literacy skill on internet is part of someone’s competence to recall quickly 

the spread out and diversity of information in the society which can cause burst of 

information (booming information) with the enhancement of information technology. 

The one enhancement of information technology that causes booming information is yet 

internet. And only through internet, a man can easily access information boundlessly. 

The easily access of internet somehow cannot make someone or society in getting a 

good competence. Beside the positive cause someone may have by using internet for its 

comprehensive and tight information, the internet might also bring some negative 

causes such as being an unreliable source of information and a need for evaluation 

process before consumption. The information cannot be comprehensively used as a 

reference for academic purposes for its lack of reliability. Above all, media literacy is 

still a beneficial part for developing student cognitive and affective skills, not just for 

non-formal education but boarding school education as well. It is therefore, school and 

any education associations must bear on media literacy to be used in education matters. 

Based on the earlier background, some research problems are discussed here: (1) 

Can Technical skills factor influence media literacy ability among Muslim students? (2) 

Can Critical understanding factor influence media literacy ability among Muslim 

students? (3) Can Communicative abilities factor influence media literacy ability among 

Muslim students? (4) Do Technical skill, Critical understanding, and Communicative 

abilities influence simultaneously media literacy ability among Muslim students? 

According to Potter (2004) media literacy is a ‘perspective from which we 

expose ourselves to the media and interpret the meaning of the messages we encounter. 

We build our perspective from knowledge structures, which are constructed from 

information using skills.’ Moreover, European Commission (2009) defined Media 

literacy as ‘the ability to access, analyse and evaluate the power of image, sounds, 

messages which we are now confronted with on a daily basis and are on important part 

of aur contemporary culture, as well as to communicate competenly in media available 

on a personal basis. Media literacy relates to all media, including television and film, 

radio, and recorder music, print media, the internet and other new digital 

communication technologies.’ 

Individual Competence Framework: (1) Individual competences are the ability 

for someone to use and to benefit from media. Some abilities relate to media are the 

ability to use, produce, analyze, and communicate any message through media. 

Individual competences have two variables such as personal competences that someone 

has to be used for applying and analyzing contents on internet medium. (2) Social 

competence is someone’s ability to communicate and build any social relationship 

through internet. Moreover it can produce content on internet medium. It consists of 

communicative ability which is the ability to build social relation to participate on the 

surrounding society through media. Communicative abilities also contain the ability to 

create and produce content on internet medium. 

To measure the level of media literacy ability, individual competences have 

three variables: (1). Technical Skills are the ability to access and operate media that 

have some certain dimensions: (1a) Ability to use computer and internet skills, (1b) 

Ability to use actively the internet mediumAbility to use advanced internet application. 

(2) Critical Understanding is the ability to analyze and evaluate comprehensively any 
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media content. The dimension of critical understanding are: (2a) Ability to understand 

content and function of internet medium, (2b) Having knowledge about media and 

media regulation, (2c) Behavior of the user for using internet medium. (3) 

Communicative Abilities are the ability to socialize and participate through media; 

further, the ability to produce media content. Communicative Abilities cover some 

dimensions: (3a) Ability to communicate and build social relation through internet 

medium, (3b) Ability to participate with the society through internet medium, (3c) 

Ability to produce and create content of internet medium. 

The Level of Media Literacy: Someone’s ability on media literacy according to 

European Commission (2009) can be categorized (based on the above indicators) in 

three different levels, those are: 

Table 1. European Commission (2009) on Media Literacy Level 

Level Description of Abilities 

Basic 

A person has some sorts of abilities to possibly operate basic media. The 

person in this level still has limit on operating internet medium. The user 

knows the basic functions which are operated for uncertain purposes. 

The user capacity to critically think in analyzing the information is still 

limited. The communication ability through media is also limited. 

Medium 

A person has mastered the use of media, experienced the function and 

mastered some specific functions, also operated comprehensively. The 

user of internet medium can continue necessarily. The user also 

experiences how to gain and mark any information he or she needs; 

further, the user uses searching strategy for specific information. 

Advanced 

A person in this degree actively operate the media, acknowledge and has 

an interest to some regulations attached to it. The user is marked by 

depth of thinking on technique and language, he or she is also able to 

analyze and change any conditions which bring any effect. The user is 

also able to make contact and create message. In the social setting, the 

user is also able to activate collaboration among members which is 

possible for him or her to create solutions for any problem. 
Source: European Commission (2009) 

 

Method 

This research uses quantitative approach focusing on hypotheses test and 

drawing conclusion. The research category is an explanation. The method used is a 

research survey. To collect the sample the research uses a systematic random sampling 

for about 96 respondents. 

 

Result 

The research shows that the variable of Technical Skills (X1) belongs to Muslim 

students of Bahrul ‘Ulum boarding school is still in the basic level, the same thing 

happens to the variable of Communicative Abilities (X3). On the contrary, the variable 

of Critical Understanding (X2) reaches the medium level. 

Based on the research findings, only Communicative Abilities factor gains a 

significant impact on the abilities of media literacy (internet medium) among Muslim 

students. While the Technical Skills factor and Critical Understanding factor does not 

have any significant impact on the abilities of media literacy among Muslim students. 
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The result shows that the dominant independent variables (the most influential one) over 

the dependent variables are Technical Skills, and Communicative Abilities. 

While the Critical Understanding factor in the using of internet medium for its 

high degree reaches the average level of 2.517, it is then can be categorized in the level 

of “inadequate.” This means that the respondents do not agree that the indicator of using 

internet medium for its high level covering the understanding of media conglomeration, 

regulation and copyright infringement in the internet becomes the only factor that 

increases the ability of internet media literacy among Muslim students. 

 

The Influence Level of Communicative Abilities  

Partially, the variable of Communicative Abilities factor shows no significant 

impact to the development of internet literacy media ability among Muslim students. 

Some indicators of the Communicative Abilities factor are social relation, citizen 

participation, and content creation. 

Looking at the standard level of media literacy competence on European 

Commission (2009), the ability of the Muslim students reaches the basic level where 

Muslim students of Bahrul ‘Ulum boarding school ability to communicate through 

internet medium is still limited. In the social relation indicator, the good average score 

attaches to the access of social media such as Facebook and Twitter to expand the 

relations and communication among friends (to build friendly relationship). Besides 

building communication through social connection, this variable shows the Muslim 

students ability to upload photo, video while creating blog or personal website with 

good average score. 

 

The Influence of Individual Competences factor (Technical Skills, Critical 

Understanding, dan Communicative Abilities) links simultaneously to Media 

(Internet) Literacy Ability 

Based on the research findings, there found an impact between individual 

competences and the ability of internet media literacy among the Muslim students. The 

dimensions of individual competences are technical skills, critical understanding and 

communicative abilities. 

Media literacy among Muslim students becomes an important part seeing that 

many developments and changes over the principle of the boarding school along with 

the development of the principle of formal school in the area of the boarding school. 

One of many changes refers to the boarding school principle implemented is allowing 

the Muslim students to gain access for information through internet by providing them 

WiFi tools and other tool access. Moreover, there are many rooms in the area of 

boarding schools that allow Muslim students to carry laptop to have internet access for 

doing home work. 

 

Conclusion 

Based on the research findings, it can be concluded that technical skill factor 

brings significant impact to the ability of media literacy among Muslim students at 

boarding school. This means the technical skills variable with its indicators such as: 

computer and internet skill, balanced and active use of media, and advanced internet 

use, bring no significant impact to the variable of the media (internet) literacy ability 

among the Muslim students. 



80 

 

Critical Understanding factor has significant influence to the ability of media 

literacy among Muslim students. This means that critical understanding with its 

indicators such as: understanding media content, knowledge about media and media 

regulation, and user behavior has impact to media (internet) literacy ability among 

Muslim students. Communicative Abilities factor brings no such significant impact to 

media literacy among Muslim students. This also indicates that Communicative 

Abilities with its indicators such as: social relation, citizen participation and content 

creation bring no impact to the ability of media literacy variable among the Muslim 

students. 

Technical Skills factor along with Critical Understanding factor and 

Communicative Abilities factor bring simultaneously an impact to the ability of media 

literacy among the Muslim students. The ability of media (internet) literacy among 

Muslim students shows a good average score, but if it refers to the European 

Commission standard, the technical skills ability and communicative abilities stand on 

the basic level while the critical understanding has stood on the medium level already. 

The researchers suggest a need for more consecutive researches to look for 

another unfold external factors that this research does not have, take environment factor 

for example. The researchers also suggests analyzing comprehensively the qualitative 

view for there are some interesting phenomena found by the researcher. 
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Abstract 

Along with the rapid advancement of technology development led to the amount of 

information available is also increasingly abundant. The aim of this study was to 

determine how the implementation of information retrieval system in the classification 

of the journal by using the cosine similarity and K-Nearest Neighbor (KNN). The data 

used as many as 160 documents with categories such as Physical Sciences and 

Engineering, Life Science, Health Science, and Social Sciences and Humanities. 

Construction stage begins with the use of text mining processing, the weighting of each 

token by using the term frequency-inverse document frequency (TF-IDF), calculate the 

degree of similarity of each document by using the cosine similarity and classification 

using k-Nearest Neighbor. Evaluation is done by using the testing documents as much 

as 20 documents, with a value of k = {37, 41, 43}. Evaluation system shows the level of 

success in classifying documents on the value of k = 43 with a value precision of 0501. 

System test results showed that 20 document testing used can be classified according to 

the actual category. 

 

Key words: information retrieval system, similarity, cosinus, k-nearest neighbor,    

document classification. 

 

 

Sistem temu kembali informasi adalah suatu sistem yang mampu dalam 

menyimpan, mendapatkan, dan me-maintenance informasi (Kowalski, 2000). Dalam 

proses sistem temu kembali informasi terdapat pengolahan data yang berupa text 

mining. Dalam text mining untuk pengolahan dokumen dilakukan dalam 4 tahapan 

utama. Pertama yaitu text pre-processing yang merupakan tahap awal dalam pengolahan 

dokumen untuk merubah dokumen menjadi bentuk paling sederhana dengan 

menggunakan tokenisasi. Kedua, dengan menggunakan text transformasi mengolah 

hasil dari tokenisasi yang berupa kumpulan kata menjadi bentuk dasar dari kata yang 

terkumpul dengan menggunakan metode stemming. Ketiga adalah feature selection, 

dalam tahap ini dibuat suatu stoplist yang berisi kumpulan kata-kata yang tidak relevan 

dengan isi dari tiap dokumen yang diolah. Kemudian dilakukan stopword removal 

untuk menghilangkan kata-kata yang terkandung di dalam stoplist tersebut. Dan yang 

terakhir adalah pattern discovery. Pattern discovery merupakan tahap penting dalam 

pengolahan sistem temu kembali, karena dalam tahap ini ditentukan proses pengolahan 

yang akan dilakukan pada dokumen-dokumen yang telah terkumpul. Dalam pattern 

discovery terdapat 2 jenis learning yang akan digunakan, yaitu supervised dan 

ansupervised learning.  
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cosine similarity 

dan K-Nearest Neighbor (KNN) sebagai klasifikasi dokumen. Dengan menggunakan 

metode cosine similarity, klasifikasi dokumen akan lebih mudah dilakukan, cosine 

similarity akan mengolah dengan merubah dokumen tersebut menjadi bentuk vektor dan 

melakukan perbandingan antara vektor dokumen tersebut  sehingga menghasilkan suatu 

nilai similaritas antar dokumen.  

Metode K-Nearest Neighbor dapat melakukan klasifikasi terhadap dokumen-

dokumen yang telah menghasilkan nilai similaritas. Sebelum dilakukan klasifikasi 

dengan K-Nearest Neighbor dilakukan sorting dari nilai similaritas berdasarkan nilai 

similaritas terbesar hingga terkecil. Kemudian berdasarkan nilai k yang telah 

diinisialisasi pengguna, dapat dilihat jumlah mayoritas kategori dokumen training yang 

muncul dalam lingkup nilai k sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi terhadap 

dokumen. 

 

Metode  

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan dari dokumen jurnal 

berbahasa inggris. Data yang telah terkumpul selanjutnya diproses melalui tahap 

pengolahan. Adapun yang termasuk dalam lingkup pengolahan data, yaitu: (1) 

Mengolah dokumen dengan melalui tahap-tahap dari text mining, mulai dari tokenisasi, 

filtering, dan stemming dengan menggunakan algoritma porter. (2) Pemberian bobot 

terhadap setiap token hasil pengolahan text mining dengan menggunakan term 

frequency-inverse document frequency (TF-IDF). (3) Menganalisis data dari 

perhitungan dengan menggunakan metode cosine similarity untuk mengetahui tingkat 

similaritas antar dokumen. (3) Klasifikasi dengan menggunakan K-Nearest Neighbor. 

Dengan melakukan klasifikasi berdasarkan jumlah mayoritas terbanyak dari dokumen 

training yang mucul dalam lingkup nilai k yang telah ditentukan pengguna atau dengan 

menggunakan nilai cosine similarity terbesar. (4) Evaluasi berdasarkan nilai recall, 

precision dan f-Measure untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem temu kembali 

klasifikasi dokumen. 

 

Hasil 

 Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengambil jurnal berbahasa 

Inggris yang telah disediakan oleh situs penyedia jurnal Internasional sciencedirect.com. 

Data yang terkumpul sebanyak 180 dokumen yang terdiri atas 40 dokumen training 

untuk setiap kategori, dan 20 dokumen testing yang terdiri atas 4 Jurnal Physical 

Sciences and Engineering, 5 jurnal Life Science, 5 jurnal Health Science, dan 6 jurnal 

Social Sciences and Humanities. 

 

Implementasi sistem 

Pada awal sistem berjalan, user diminta untuk melakukan pelatihan atau training 

pada sistem selanjutnya system melakukan pengolahan terhadap dokumen training.  

Setelah user memasukan dokumen training dengan jumlah yang sama dalam setiap 

kategori, kemudian user dapat melakukan pengolahan dokumen baru atau dokumen 

query untuk diklasifikasikan. Selanjutnya dokumen query dikategorikan kedalam salah 

satu dari empat kategori dengan melakukan perbandingan antara dokumen query dengan 

dokumen training yang telah diolah sebelumnya.   
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Uji coba sistem 

Dalam melakukan uji coba terhadap sistem, dilakukan dengan menggunakan 20 

dokumen query. Uji coba sistem kemudian dilakukan dengan cara menghitung nilai dari 

recall, precision dan F-measures. Sebagai contoh, input dari jurnal yang berjudul 

“PTSD symptom severity is associated with increased recruitment of top-down 

attentional control in a trauma-exposed sample?” yang merupakan jurnal dengan 

kategori Physical Sciences and Engineering. Dengan menggunakan nilai k = 37 seperti 

yang dapat dilihat dalam tabel 4.9 menghasilkan nilai recall sebesar 0.35, precision 

sebesar 0.378 , dan F-measures sebesar 0.364 dengan perhitungan sebagai berikut. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒
=  

14

40
= 0.35 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
=  

14

39
= 0.378 

𝐹 − 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 =  
2 × (𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 ×  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 )

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
=  

2 × ( 0.35 × 0.378 )

0.35 + 0.378
= 0.364 

 

Evaluasi sistem 

Evaluasi sistem dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat keberhasilan dari 

sistem temu kembali informasi klasifikasi jurnal. Evaluasi sistem dilakukan dengan 

melihat dari hasil perhitungan recall,precision, dan F-Measures terhadap hasil uji coba 

yang telah dilakukan dengan menggunakan 20 dokumen testing dan dengan 

menggunakan nilai k = {37, 41, 43}. Dari hasil uji coba dengan menggunakan nilai k 

tersebut didapatkan hasil nilai rata-rata dari recall, precision, dan F-measures  yang 

tercantum dalam tabel 1: 

Tabel 1 Nilai Rata-Rata Recall, Precision, dan F-Measures 

k-Value F-Measures Recall Precision 

37 0.498 0.538 0.5169 

41 0.524 0.511 0.5173 

43 0.539 0.501 0.5193 

 

Berdasarkan pada data yang tercantum dalam Tabel 1, maka implementasi dari 

sistem temu kembali informasi klasifikasi jurnal dapat bekerja dengan baik ketika 

menggunakan metode k-Nearest Neighbor (KNN) dilakukan dengan menggunakan nilai 

k = 43. Nilai F-Measures yang dihasilkan oleh k = 43 sebesar  0.5193 lebih besar jika 

dibandingkan dengan k=37 dengan F-Measures sebesar 0.5169 dan k = 41 dengan F-

Measures sebesar 0.5173. 

 

Simpulan 

Evaluasi sistem dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa merancang dan membangun sistem klasifikasi dokumen dengan menggunakan 

metode K-Nearest Neighbour dan cosine similarity sebagai perhitungan jarak 

menghasilkan tingkat keberhasilan f-measures sebesar 0.5193 dengan nilai k=43. Data 

yang digunakan dalam sistem klasifikasi dokumen berjumlah 160 dokumen training 

dengan pembagian 40 dokumen untuk setiap kategori yaitu Physical Sciences and 

Engineering, Life Science, Health Science, dan Social Sciences and Humanities. Untuk 

dokumen yang digunakan sebagai testing sebanyak 20 dokumen yang terdiri dari 4 
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dokumen berkategori Physical Sciences and Engineering, 5 dokumen berkategori Life 

Science, 5 dokumen berkategori Health Science, dan 6 dokumen berkategori Social 

Sciences and Humanities. 

Dari hasil uji coba sistem didapatkan hasil bahwa 20 dokumen testing yang 

digunakan,dapat terklasifikasi sesuai dengan kategori sebenarnya. Namun pada 

beberapa kasus pada  dokumen 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, dan 16 terjadi kesalahan dalam 

melakukan klasifikasi. Hal ini dikarenakan selain nilai k yang digunakan,juga karena 

jumlah dari token dalam dokumen training yang mempengaruhi nilai cosine similarity 

dokumen uji dan pada akhirnya mempengaruhi hasil klasifikasi KNN. Evaluasi sistem 

menunjukan tingkat keberhasilan dalam mengklasifikasikan dokumen dengan dengan 

nilai k = 43 yang menghasilkan nilai recall sebesar 0.539 , precision sebesar 0.501, dan 

F-Measures sebesar 0.5193. 

 Saran dari penelitian ini yaitu (1) Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan 

sistem klasifikasi dapat menambahkan jumlah dokumen training dalam setiap kategori 

agar dapat membedakan dengan kategori lain. Selain itu juga berpengaruh pada jumlah 

dokumen yang relevan agar padat lebih banyak mucul dalam lingkup nilai k. (2) Dalam 

menentukan nilai k pada klasifikasi k-Nearest Neighbor dapat menggunakan metode 

tambahan yaitu k-fold cross validation. 
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Abstract 

The development of information technology affects students in searching and finding 

information, particularly information regarding the General Election. The explosion of 

information on mass media about the elections resulted impact (both positive and 

negative) to the potential voters. Nowadays, media plays role as a tool for political 

parties to lead public opinion to support their parties. Based on the data provided by 

General Election Commission (KPU) in 2014, 20% of voters were identified as students 

(teens). This is a qualitative research with case study method which aims to gain insight 

about interpretation, understanding, perceptions and feelings of teenage voters’ behavior 

in searching and finding information about general election in Indonesia year 2014. The 

data were collected by conducting interview and observation. Informants (six persons) 

in this study were students, aged 17-18 years, who studying in government senior high 

school in Depok. The results of this study indicates that informants using social media 

to keep update about general election. Besides, they also gain information from their 

parents and close friends. Unfortunatelly, they were not able to identify which 

information which are correct or not, so they rely on people around them to make sure 

whether they did right decision. Therefore, this study also suggest that KPU needs to 

develop promotion strategy that suitable for teens about general election. 

 

Key words: information seeking behaviour, students information behaviour, election 

information 

 

 

Perilaku manusia sehari-hari selalu dipedomani oleh nilai-nilai yang telah dan 

atau memperoleh pengakuan dari masyarakatnya. Perilaku tersebut ditunjukkan dalam 

bentuk keterampilan yang dapat diamati dan merupakan salah satu bagian dari 

perwujudan sikap. Sikap dalam mencari informasi yang berulang dalam mencari 

informasi menjadikan seseorang menjadi berperilaku. Pencarian informasi timbul 

karena adanya kebutuhan akan pemenuhan informasi. Upaya untuk memenuhi 

kebutuhan akan informasi mempengaruhi perilaku dalam mencari informasi.  

Ledakan informasi di media massa mengenai Pemilu 2014 akan berdampak pada 

pendapat dan pemahaman calon pemilih utamanya pemilih pemula (siswa). Pasalnya, 

media kini menjadi alat bagi partai politik untuk menggiring opini publik mendukung 

partainya. Berdasarkan data yang dikeluarkan tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), jumlah pemilih pada Pemilu 2014 yang tercatat dalam Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) sebanyak 186.569.233 jiwa. Sebanyak 20% dari jumlah tersebut adalah 

pemilih pemula. Artinya, pemilih pemula ini menjadi sasaran bagi partai politik untuk 

mendapatkan dukungan. Sebagai daerah penyangga ibukota, Kota Depok memiliki 
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peran yang strategis dalam pemilihan umum, baik dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, 

dan politik.  

Fokus pemilih pemula dalam penelitian ini adalah remaja dengan rentang usia 

17-18 tahun, pada batasan remaja tersebut masih duduk di Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Hal ini dikarenakan, remaja ini cenderung mengalami masa keadaan emosi 

yang labil, sehingga dapat menyebabkan remaja sulit mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dengan tepat. Remaja tentu memiliki persepsi, pemikiran, kemauan, dan 

keyakinan  terhadap Pemilu. Sosialisasi yang dilaksanakan harus tepat sasaran karena 

jumlah 20% dari total suara merupakan angka yang signifikan. Tidak hanya agar 

pemilih pemula juga dapat memilih sesuai dengan aspirasi mereka, tetapi juga angka 

20% ini dapat meningkatkan jumlah pemilih yang tidak mencoblos atau golput 

(golongan putih).  

Untuk itu, pada penelitian ini akan terlihat bagaimana pemilih pemula memaknai 

informasi yang ada mengenai Pemilu. Juga akan terlihat klasifikasi lingkungan dan 

sosial Kota Depok sebagai daerah penyangga ibukota.Selain itu, manfaat penelitian 

mengenai perilaku pencarian informasi ini dapat menjadi masukan bagi KPU dalam 

mensosialisasikan Pemilu agar informasi yang diberikan kepada calon pemilih 

khususnya Pemilu pemula tepat sasaran. Tidak hanya itu, kegiatan pencarian informasi 

berkaitan dengan perilaku seseorang berinteraksi dengan saluran dan sumber-sumber 

informasi. Hal ini sesuai dengan definisi yang disampaikan Wilson dalam artikelnya 

Human Information Behaviour (2000) Information Behavior is the totality of human 

behavior in relation to sources and channels of information, including both active and 

passive information seeking, and information use. Thus, it includes faceto-face 

communication with others, as well as the passive reception of information as in, for 

example, watching TV advertisements, without any intention to act on the information 

given.  

Artinya, saluran yang digunakan oleh pemilih pemula untuk mendapatkan 

informasi mengenai Pemilu juga menjadi penting. Karena berdasarkan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Rachman dan Andika (2014) mengenai literasi informasi siswa 

sekolah menengah atas menunjukkan remaja cenderung percaya pada informasi yang 

disampaikan oleh teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang harus 

diberikan kepada pemilih pemula harus berbeda. 

 

Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan 

pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, 

melaporkan pendangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar 

ilmiah (Creswell, 1994). Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi. Menurut Moleong dalam Endraswara (2012) pendekatan fenomenologi 

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa 

dalam situasi-situasi tertentu.  

 

Hasil  

Makna Infomasi  

Kebutuhan informasi muncul akibat kesenjangan pengetahuan yang ada dalam 

diri seseorang, sehingga untuk mengatasi kesenjangan tersebut seseorang akan berusaha 

mencari informasi yang dibutuhkannya agar segera terpenuhi. Menurut Nicholas (2008) 
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pengertian kebutuhan informasi adalah informasi seseorang harus melakukan pekerjaan 

secara efektif, serta dapat mecahkan masalah dengan mengejar hobi atau keinginan 

dengan menyenangkan. Kebutuhan informasi muncul ketika seseorang menadari adanya 

perbedaan antara pengetahuan dan harapan untuk memecahkan masalah.  

Pada siswa SMA moment Pemilu merupakan peristiwa baru yang mereka alami. 

Hal ini menimbulkan adanya kebutuhan dalam diri mereka untuk mencari tahu 

mengenai Pemilu. Siswa merasa memiliki kesenjangan terhadap informasi yang mereka 

miliki. Hal ini karena mereka belum memiliki pengetahun mengenai tata cara Pemilu 

bahkan calon yang akan dipilih. Disinilah timbul kebutuhan akan informasi. 

Berdasarkan temuan dilapangan siswa memaknai informasi sebagai sesuatu 

pengetahuan yang baru yang mereka dengar secara tidak langsung maupun yang datang 

karena keingintahuan mereka terhadap sesuatu yaitu dalam hal ini adalah Pemilu.  

Yusup dkk (2010), salah satu kebutuhan terbesar manusia ialah memenuhi 

kebutuhan kognitifnya. Salah satunya untuk memperkuat atau menambah informasi, 

pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungannya. Berhubungan dengan 

kebutuhan kognitif, Belkin (dalam Yusuf, 2010) mengatakan bahwa kebutuhan 

informasi timbul karena adanya kesenjangan dalam pengetahuan manusia untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Dengan adanya kesenjangan 

pengetahuan sehingga memotivasi manusia untuk mencari informasi dalam memenuhi 

kebutuhannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

kebutuhan siswa akan informasi merupakan Current need approach, yaitu pendekatan 

kepada pengguna informasi yang sifatnya mutakhitr. Dalam hai ini siswa berinteraksi 

dengan sistem informasi dengan cara yang sangat umum untuk meningkatkan 

pengetahuannya. Cara yang digunakan oleh siswa adalah menggunakan mesin pencari 

melalui internet yaitu Google. Cara ini dianggap merupakan cara yang paling mudah 

dalam menemukan informasi. Pasalnya, mesin pencari ini sangat mudah digunakan dan 

sangat dikenal oleh siswa. Informasi yang dibutuhkan oleh siswa juga merupakan 

informasi yang mutakhir mengenai Pemilu karena siswa mencari informasi disaat masa 

Pemilu sedang berlangsung (saat masa kampanye dan menjelang pencoblosan).  

 Berdasarkan uraian tersebut, siswa membutuhkan informasi untuk tetap up to 

date. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nicholas (2008) bahwa fungsi dan 

tujuannya informasi meliputi; 1) pencarian fakta dengan fungsi, memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang spesifik, 2) agar tetap up to date, 3) penyelidikan dari suatu bidang 

baru yang mendalam (fungsi penelitian), 4) untuk mendapatkan pemahaman latar 

belakang masalah atau topik (fungsi pengarahan), 5) untuk menyediakan ide atau 

stimulus (fungsi stimulus). Bagi siswa mendapatkan informasi yang up to date berarti 

menunjukkan eksistensinya di dalam pergaulan. Berdasarkan observasi, siswa menjadi 

memiliki topik untuk dibicarakan atau didiskusikan dengan teman-teman sebaya 

maupun dengan senior jika memiliki informasi yang up to date. Tentunya hal ini lebih 

membuat siswa diterima dalam pergaulan sehari-hari. Kegiatan berulang ini yang akan 

membentuk perilaku siswa dalam pencarian informasi. 

 

Perilaku Pencarian Informasi 

Pada keseharian informan semua dekat dengan gadget dan media sosial sebagai 

sumber informasi, perilaku berulang yang dilakukan dan dalam waktu yang tidak 

sebentar membuat informan bergantung. Teknologi informasi telah banyak berpengaruh 

pada perilaku remaja.Saat remaja faktor lingkungan sangat berpengaruh pada pola 
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berfikir dan tingkah laku. Hal ini yang kemudian mempengaruhi sikap siswa dalam 

pencarian informasi.  

Hal ini terjadi juga karena adanya perubahan dalam informasi yang tersedia di 

media sosial. Krech, Crutchfield, dan Ballachey (dalam Yusup dkk, 2010) 

mengungkapkan perubahan ini hanya dapat terjadi apabila jumlah informasi yang 

menerpanya atau yang dibacanya, cukup banyak dan dalam waktu yang cukup lama. 

Bigge (dalam Yusup dkk, 2010) konsep perubahan sikap ini serupa dengan konsep 

belajar yang terjadi pada diri seseorang yang memang berjalan atau berproses dalam 

waktuyang relatif lama dan menetap kerena hasil interaksinya dengan lingkungannya, 

termasuk informasi yang banyak menerpanya. Hal ini terjadi pada siswa yang setiap 

harinya diterpa oleh arus informasi yang begitu deras akibat dari perkembangan 

teknologi informasi.   

Teori diatas juga banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana sikap 

seseorang berubah karena adanya perubahan dalam struktur kognitifnya, yang antara 

lain disebabkan oleh adanya terpaan informasi dari berbagai media penyimpanan 

informasi. Pasalnya, informasi mengenai Pemilu kini banyak kita temui tidak hanya di 

media massa seperti surat kabar amaupun televisi. Namun di dunia maya, informasi 

mengenai Pemilu juga sangat banyak tersedia. Berdasarkan observasi, tidak hanya 

seorang pakar, tokoh atau jurnalis  yang dapat menulis mengenai Pemilu di dunia maya. 

Kini, dengan adanya teknologi informasi yang berkembang pesat setiap orang bahkan 

dapat menulis apapun mengenai Pemilu di media sosial. Dan setiap orang dapat 

mengakses informasi tersebut. Hal ini yang menyebabkan melimpahnya informasi 

mengenai Pemilu sehingga menyebabkan adanya perubahan sikap dari siswa dalam 

mencari informasi. Siswa berinteraksi dengan lingkungan yang sangat dekat dengan 

media sosial sebagai sumber informasi.  

 

Sumber dan Saluran Informasi  

Pemilihan sumber informasi oleh siswa dipengaruhi oleh manfaat informasi 

tersebut yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

dialami. Siswa menganggap bahwa dengan mengetahui informasi mengenai Pemilu 

yang sedang menjadi bahan pembicaraan semua orang, maka siswa menjadi orang yang 

dianggap mengikui trend. Dalam pergaulan siswa yang notabene adalah remaja menjadi 

up to date adalah sesuatu hal yang menunjang mereka dalam pergaulan. Untuk itu siswa 

mencari informasi mengenai Pemilu melalui saluran yang mereka anggap dapat 

menjawab pertanyaan mereka.  

Hal ini terjadi jika seseorang merasa membutuhkan informasi, maka selanjutnya 

ia akan berusaha mencari informasi yang diinginkannya pada sumber-sumber informasi 

yang tersedia dan yang diketahuinya. Sumber informasi berperan sebagai media atau 

sarana yang menjebatani antara pemakai informasi dengan informasi. Pemilihan sumber 

informasi oleh pemakai informasi dipengaruhi oleh manfaat informasi tersebut yang 

sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami. Selain 

itu pemilihan dan penggunaan sumber informasi dipengaruhi juga oleh pengetahuan 

internal dan eksternal dari pemakai informasi, diantaranya karena faktor kemudahan dan 

kenyamanan dalam memperoleh dan menggunakan sumber informasi. 

Menurut Krikelas (dalam Arsland 1983) membagi sumber informasi menjadi 

dua, yaitu sumber informasi internal dan sumber informasi eksternal. Sumber informasi 

internal dapat berupa memori yang ada pada setiap orang, catatan pribadi atau hasil 

pengamatan catatan pribadi atau hasil dari pengamatan, sedangkan sumber informasi 
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eksternal dapat berupa sumber informasi yang didapatkan melalui hubungan antar 

personal langsung dan sumber informasi terekam atau tertulis, seperti catatan, koran, 

buku, jurnal, dan sebagainya.  

Berdasarkan observasi, siswa meggunakan sumber informasi eksternal dalam 

pencarian informasi. Hal ini terjadi karena moment Pemilu 2014 ini merupakan 

peristiwa baru dalam hidup mereka sehingga pengalaman dan pemahaman mereka 

terhadap Pemilu masih rendah. Oleh karena itu, sumber informasi melalui hubungan 

antar personal langsung dari teman sebaya dan orang terdekat seperti guru dan orang tua 

menjadi penting. Bahkan tidak hanya itu, sumber informasi terekampun merupakan 

saluran informasi yang menjadi andalan siswa dalam menemukan jawaban atas 

permasalahan informasi mengenai Pemilu. Beberapa informan gemar membaca koran 

untuk memenuhi keingintahuan mereka terhadap informasi mengenai Pemilu.  

 

Simpulan 

Perilaku pencarian informasi siswa SMA di Kota Depok terkait dengan 

Pemilihan Umum dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Peran media 

sosial dan asumsi pendapat kolektif mempengaruhi siswa dalam pengambilan 

keputusan. Selain itu, tujuan siswa mendapatkan informasi adalah agar up to date bukan 

untuk memecahkan masalah. Siswa menggunakan sumber informasi eksternal yaitu 

media sosial, dan saluran informasi lisan yang berasal dari lingkungan terdekat seperti 

teman, kakak kelas dan orang tua. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum sebagai 

penyelenggara Pemilu harus memiliki prioritas terhadap pemilih pemula khususnya 

siswa dalam melakukan kampanye untuk mengajak siswa berpartisipasi dalam Pemilu. 

Informasi yang diberikan mengenai partai dan calon pemimpin harus menggunakan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Penggunaan teknologi informasi dapat 

dijadikan alat promosi bagi KPU dalam mensosialisasikan partai dan calon pemimpin.  

Sebagai tambahan KPU harus juga bekerja sama dengan unsur sekolah dalam 

memberikan informasi mengenai Pemilu. Hal ini karena bagi remaja sekolah dan teman 

sebaya merupakan unsur terdekat mereka. Sehingga efektifitas dari informasi yang 

diberikan akan lebih terasa jika melibatkan sekolah.  
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Abstrack 

Orthodontic diagnosis and treatment plans are determined based of some analyzes that 

require data derived from direct examination, study models, x-rays and clinical photos. 

Currently the clinical photos both intra oral and extra oral are easily made. 

Unfortunately, not all clinicians are willing to make good documentation especially 

making photos, or making the inadequate ones. The purpose in this paper to reveal how 

to make good intra and extra-oral photos for orthodontic records as communication 

features between clinician and patients. Proper documentation is needed especially on 

orthodontic treatment that requires a relatively long period. There are at least 5 intra-

oral photos that should be made: frontal photo, right and left buccal, upper and lower 

occlusal photos. Extra-oral photos are relatively easier made than intra-oral photos. The 

important thing is position of the patient and the clinician. Four extra-oral photos are 

face-frontal with lips relaxed and smiling, profile and 45o profile will provide the 

maximum information about the face, soft tissues, proportions and esthetic smile. All 

important details should be recorded. Photos before, during and after treatment can be 

compared to recognize the changes that have been achieved. Good orthodontic records 

includes intra and extra-oral photograph taking will minimize the misunderstandings 

between the dentist and the patients in orthodontic treatment. 

 

Keywords: intra oral photo, extra oral photo, orthodontic 

 

 

Maloklusi merupakan masalah kesehatan gigi yang memiliki angka prevalensi 

tinggi. Prevalensi di Indonesia mencapai 80% dan menduduki peringkat ketiga di bawah 

karies gigi dan penyakit periodontal (Siregar, 2013). Penelitian di tempat lain juga 

menunjukkan hasil yang hampir sama, misalnya 84.2% subyek di Maroko  

membutuhkan perawatan ortodonti (Bourzgui et al, 2012) dan penelitian di Italia 

menunjukkan 75,8% sampel membutuhkan perawatan ortodonti (Grippaudo et al, 

2013). Perawatan ortodonti bertujuan untuk mengatur susunan gigi, mengoreksi 

ketidakteraturan gigi sehingga akan meningkatkan kesehatan, fungsi oral, penampilan 

dan hubungan sosial. (Liu et al, 2006; Zhang et al, 2009). Untuk menegakkan diagnosis 

dan menentukan rencana perawatan diperlukan beberapa analisis yang membutuhkan 

data yang berasal dari pemeriksaan langsung, model studi dan foto baik rontgenologis 

maupun klinis (Staley & Reske, 2011). 

Keberadaan fotografi terutama berwarna sangat bermanfaat dalam memberi 

gambaran pada pasien dengan lebih jelas mengenai kondisi giginya. Pada bidang 

ortodonti dikenal 2 macam foto klinis yaitu foto intra oral dan foto ekstra oral. Foto 

intra oral adalah foto yang mencakup rongga mulut pasien, sedangkan foto ekstra oral 

merupakan foto yang mencakup kepala dan rahang pasien. Menurut Samawi (2008), 
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foto  klinis yang dibuat minimal adalah 4 foto ekstra oral dan 5 foto intra oral. Masing-

masing foto sebaiknya  dibuat pada awal perawatan, selama perawatan dan setelah 

perawatan; sehingga nantinya dapat dibandingkan untuk melihat perubahan yang telah 

dicapai. 

Semakin meningkatnya jumlah pasien ortodonti juga mengakibatkan jumlah 

pasien yang mungkin mengajukan keluhan juga bertambah. Keluhan pasien mungkin 

saja bukan akibat perawatan yang diberikan tetapi mungkin sudah ada sejak sebelum 

perawatan. Sayangnya klinisi yang melakukan perawatan tidak semua melakukan 

dokumentasi terutama pembuatan foto klinis, ataupun membuat tetapi kurang memadai. 

Penelitian di Inggris menunjukkan hanya 48% dokter gigi yang membuat foto klinis 

(Morse et al, 2010). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengemukakan bagaimana 

pembuatan foto klinis intra dan ekstra oral yang baik untuk pencatatan di bidang 

ortodonti, sebagai bahan komunikasi antara klinisi dan pasien.  

 

Hasil 

Foto ekstra oral 

Foto ekstra oral relatif lebih mudah dibuat daripada intra oral. Yang penting 

adalah posisi pasien dan klinisi. Empat foto ekstra oral yaitu foto wajah frontal, foto 

wajah tersenyum, foto profil, dan foto profil 45o (profil 3/4) akan memberi informasi 

maksimum tentang wajah, jaringan lunak,  proporsi dan estetik senyum. Foto wajah 

frontal dengan bibir relaks biasanya yang pertama dibuat dan yang paling mudah 

diambil. Wajah dan leher pasien terlihat dengan batas tepi yang sesuai. Pasien berdiri 

dengan kepala pada posisi NHP (Natural head position), mata melihat lurus ke kamera. 

Pasien pada posisi istirahat dan bibir menutup dengan santai (bila bisa). Posisi kepala 

diusahakan tidak miring, foto diambil 90o terhadap garis tengah wajah. dengan garis 

pupil datar. Latar belakang sebaiknya polos, bisa putih atau warna gelap, agar terdapat 

kejelasan outline gambaran tanpa dikacaukan obyek pada background (Samawi, 2008). 

Pada bidang ortodonti, foto frontal digunakan untuk menentukan morfologi tipe wajah, 

pemeriksaan proporsional wajah, pemeriksaan kesimetrian wajah, dan pemeriksaan 

keadaan bibir pasien 

Foto profil dengan bibir relaks sangat penting untuk prosedur diagnostik. Pasien 

diminta menghadap kiri sehingga terlihat sisi kanan pasien. Kepala pasien pada posisi 

NHP dan eye level. Posisi kepala yang salah akan menghasilkan foto yang 

membingungkan dalam menganalisis pola skeletal pasien. Profil sebaiknya tidak 

ditutupi oleh rambut, topi, scarf dll. Pada pembuatan foto profil 45o (profil 3/4), pasien 

diminta menoleh ke kanan, dengan tubuh tetap pada posisi semula. Pasien diminta 

melihat ke lensa dengan menolehkan mata ke arah lensa. Foto profil dapat dilengkapi 

dengan foto profil sisi yang lain dan foto profil ¾ tersenyum. Saat tersenyum, gigi 

pasien harus terlihat.  Pada pembuatan foto profil dibutuhkan pemakaian ring flash 

untuk mengeliminasi bayangan (Samawi, 2008). 

 

Foto intra oral 

Pada pembuatan foto intra oral diperlukan pemakaian retraktor pipi dan cermin 

fotografi dental (Ahmad, 2009b). Foto frontal biasanya dibuat pertama kali. Pasien 

dapat duduk dengan posisi yang nyaman pada dental chair setinggi siku operator. Chair 

side dari belakang memegang retraktor pipi yang besar untuk menarik bibir pasien ke 

samping  dan menjauhkan dari gigi dan gingiva. Hal ini perlu untuk mendapatkan 

visualisasi maksimum semua gigi dan alveolar ridge. Foto dibuat 90 derajat terhadap 
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garis tengah wajah dengan berpedoman pada attachment frenulum. Pemakaian ring 

flash akan sangat membantu agar didapatkan gambaran tanpa bayangan terutama pada 

bagian terdalam rongga mulut dan vestibulum bukal. (Samawi, 2008) 

Pencatatan dalam bidang ortodonti diperlukan untuk proses diagnostik dan 

perencanaan perawatan (Graber et al, 2000, Proffit et al, 2013). Salah satu elemen 

penting rekam medis adalah foto klinis. Foto diperlukan sebagai basis data klinis, 

dokumentasi, monitoring, demonstrasi dan publikasi (Sackstein,  2006; Desai & Bumb, 

2013). Selama ini, telah terjadi perubahan teknik fotografi  dari konvensional ke digital 

(Bister, 2006). Perubahan ini mengakibatkan berkurangnya beaya fotografi (Sandler et 

al, 2012; Patel, 2012)). Biaya lebih murah karena tidak perlu membeli film, tanpa beaya 

developing, tidak perlu tempat penyimpanan slide/negative film dan lembaran foto.  

Selain itu penggunaan relatif mudah, mudah melakukan foto ulang, mudah menghapus 

yang tidak dikehendaki, hasil foto dapat langsung dilihat serta mudah dilakukan editing 

terhadap foto tersebut. 

Pembuatan foto intra oral memerlukan perhatian khusus agar menghasilkan foto 

yang detil. Foto frontal dan bukal dibuat saat pasien pada posisi oklusi sentris Kadang-

kadang pasien menggigit tidak oklusi sentris. Keadaan ini akan menyebabkan penetapan 

diagnosis yang salah. Karena itu operator harus jeli melihat apakah oklusi pasien sudah 

benar. Retraktor pipi dipakai untuk menarik bibir, mukosa labial dan bukal sedemikian 

sehingga daerah yang difoto mendapat cahaya maksimal dan memperluas lapangan 

pandang (Manjunath et al, 2011). Retraktor pipi yang dipakai perlu disesuaikan dengan 

ukuran mulut pasien. Retraktor yang kekecilan, selain kurang mampu menarik pipi 

sampai menghasilkan lapangan pandang yang cukup, juga akan terasa menyakitkan bagi 

pasien.  

Foto ekstra oral sebaiknya diambil sebelum foto intra oral karena bibir dan pipi 

pasien akan ditarik dan meregang saat pembuatan foto intra oral. Pada pembuatan foto 

ekstra oral posisi pasien perlu diperhatikan. Apabila tinggi pasien dan operator tidak 

seimbang, maka diperlukan upaya agar operator dapat memposisikan tinggi sesuai 

dengan yang difoto (McKeown et al, 2005). Foto profil dibuat untuk menganalisis 

hubungan antara jaringan keras sekitar wajah dengan kontur jaringan lunak, sehingga 

dapat ditentukan macam perawatan yang sesuai. Yang sangat penting pada foto profil 

adalah bagaimana membuat foto tanpa bayangan. Bayangan membuat siluet pasien yang 

keliru sehingga analisis yang didapatkan juga salah. Dalam hal ini pemakaian ring flash 

sangat diperlukan sehingga didapatkan kualitas gambar yang lebih baik. Perawatan 

ortodonti sangat berhubungan dengan estetika atau kosmetika, dan senyuman juga 

sangat mempengaruhi estetika wajah. Karena itu perlu dibuat foto saat pasien tersenyum 

baik frontal ataupun miring 45o. Foto profil bila perlu dilakukan pada kedua sisi, 

terutama untuk melihat kesimetrian wajah pasien. 

Dengan semakin banyaknya orang menerima perawatan ortodonti, maka 

kemungkinan adanya keluhan pasca perawatan juga meningkat. Al-Omiri (2006) 

mengatakan bahwa pendapat/selera individulah yang lebih berkorelasi terhadap 

kepuasan pasien terhadap susunan giginya setelah perawatan ortodonti. Perawatan 

ortodonti membutuhkan waktu yang relatif panjang, bisa sampai 1-2 tahun bahkan 

lebih. Rentang waktu yang panjang membuat orang dapat lupa akan keadaan awal 

karena memori manusia yang terbatas.  Padahal pengguna pelayanan kesehatan saat ini 

lebih kritis terhadap perawatan yang mereka terima sehingga dapat meningkatkan 

jumlah klaim terhadap dokter gigi. Pada dekade yang lalu, jarang ada tuntutan pada 

dokter gigi. Akhir akhir ini di Inggris pengajuan dakwaan lebih sering terjadi (Wander, 
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2014). Oleh karena itu, pencatatan yang baik diperlukan meskipun belum ada 

standardisasi pencatatan minimal apa saja yang diperlukan untuk perawatan ortodonti 

(Rischen et al, 2013).  

 

Simpulan 

Pencatatan yang baik, termasuk pembuatan foto intra dan ekstra oral yang baik 

akan meminimalkan kesalahpahaman antara dokter gigi dan pasien dalam perawatan 

ortodonti. 
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Abstract 

This study aims to find out the implementation of KM by The United States Agency for 

International Development (USAID). The other goal of this study is to determine why 

USAID tries to develop KM. This study was done by using a literature review method 

with descriptive analyses. Data was collected by documents analyses. This result of the 

study shows that knowledge management (KM) has a strategic and vital position to the 

existence of USAID. USAID has been Able to run continuously through the KM 

division specifically created to carry out a series of policies that have been determined 

by the USAID. As a worldwide organization, USAID has been very worth 

implementing its own strategic system in an effort to reach every knowledge 

management of the latest and dynamic information so that it can be an organization's 

intellectual assets for sustainability in the era of globalization. Expected with the 

implementation of KM system will be Able to improve the performance of the 

organization so that it has a competitive advantage in the face of global competition. 

 

Key words: knowledge management, USAID, global organization. 

 

 

Setiap organisasi yang selalu berusaha meniti kegiatan rutinnya bagi 

kepentingan semua anggota memiliki implikasi terhadap visi dan setiap aktifitas yang 

dijalankan oleh organisasi tersebut. Kendati untuk menjalankan organisasi ditemukan 

berbagai kompleksitas, yang pasti seluruhnya membutuhkan perencanaan strategis agar 

semua unit kerja dapat tetap eksis dan unggul dalam persaingan. Masalah yang 

dihadapi organisasi dunia seperti The United States Agency for International 

Development (USAID) semakin mempertajam dibutuhkannya tingkat kelayakan 

strategis. Masalah ini bersumber dari adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan 

dan persaingan global dengan sumber daya internalnya. Daya saing organisasi secara 

tidak terpikirkan sebelumnya bisa menurun sehingga mengancam keunggulan posisi 

serta keberlanjutan organisasi yang bersangkutan. USAID merupakan organisasi yang 

bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing.  

Menyadari akan persaingan di era globalisasi, maka perlu ada perubahan 

paradigma organisasi yang bertumpu pada analisis bidang ilmu pengetahuan tertentu, 

misalnya pohon industri, kemasan pengetahuan, serta pengembangan sumber daya 

manusia. Disinilah peran upaya berbagi pengetahuan (knowledge sharing) di kalangan 

anggota organisasi menjadi amat penting dalam meningkatkan kemampuan manusia 
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untuk berpikir secara logika yang akan menghasilkan suatu bentuk inovasi (Abell dan 

Oxbrow, 2001). Di mana inovasi merupakan suatu proses dari ide melalui penelitian 

dan pengembangan akan menghasilkan prototipe yang bisa dikomersialkan. Mengelola 

pengetahuan (knowledge) sebenarnya dapat kita lihat dari bagaimana organisasi 

mengelola staf, sehingga terbesitlah apa yang disebut Knowledge Management 

(selanjutnya disingkat KM).  

Definisi Pengetahuan dan Knowledge Management Pengetahuan memiliki 

beberapa definisi antara lain sebagai berikut: (1) Nonaka dan Takeuchi (1995) 

mendefinisikan pengetahuan sebagai justified true belief. Nonaka dan Takeuchi 

memfokuskan definisi pengetahuan pada keyakinan personal dan menekankan 

pentingnya justifikasi. (2) Davenport dan  Prusak (1998) mendefinisikan pengetahuan 

sebagai “a fluid mix  of    framed  experience, values,  contextual information, and  

expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new 

experiences and information. It originates and is applied in the minds of knowers. In 

organization, it often becomes embedded not only in documents or repositories but 

also in organizational routines, processes, practices, and norms.” (3) Turban dan 

Aronson (2001) menyatakan pengetahuan sebagai knowledge in action. Sedangkan 

pengetahuan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Pengetahuan implisit (tacit 

knowledge):  terdapat pada orang sebagai model mental, pengalaman, pemahaman, dan 

keterampilan. Pengetahuan jenis ini kadang susah kita ungkapkan atau kita tulis. (2) 

Pengetahuan eksplisit (explicit knowledge): pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar 

(cetak maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan pembelajaran (rujukan) untuk orang 

lain. Pengetahuan eksplisit dapat dikomunikasikan secara eksternal dan ditangkap 

dalam bentuk model formal, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur. 

 

Metode  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan 

dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur 

dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis anotasi bibliografi (annotated bibliography), yaitu daftar sumber-sumber 

sumber yang digunakan dalam suatu penelitian, di mana pada setiap sumbernya 

diberikan simpulan terkait dengan apa yang tertulis di dalamnya. 

 

Hasil 

United States Agency for International Development (USAID) merupakan 

sebuah organisasi pemerintah federal Amerika Serikat (AS) yang bersifat independen, 

diresmikan oleh mantan Presiden John F. Kennedy, sebagai bagian dari Undang- 

Undang tentang Bantuan Luar Negeri tahun 1961. Misinya adalah mengelola bantuan 

kemanusiaan dan ekonomi bagi negara-negara asing. Lembaga ini memberikan bantuan 

kemanusiaan berupa bahan makanan dan barang-barang lain, termasuk bantuan bagi 

korban bencana alam. Lembaga ini juga memberikan bantuan untuk program 

pemeliharaan kesehatan, seperti vaksinasi, imunisasi, perlindungan dari AIDS, gizi 

untuk ibu dan anak, serta pelayanan program keluarga berencana. USAID juga 

mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kemampuan dan sumber 

daya yang ada pada tingkat lokal. USAID mendukung pembangunan yang berwawasan 
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lingkungan, dan mencegah timbulnya berbagai masalah sebagai akibat dari polusi 

udara, penebangan hutan, pemanasan global, polusi air tanah, dan pembuangan limbah 

ke laut. Saat ini, USAID juga memperluas bidang kerjanya dengan membiayai 

sejumlah program untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil dalam 

meningkatkan kehidupan berdemokrasi. USAID berkantor pusat di Washington DC Ibu 

Kota Amerika Serikat dengan wilayah kerja mencakup negara-negara di Afrika, Asia, 

Eropa Timur, Eropa Tengah, Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, dan negara-

negara yang pernah bergabung dengan Uni Sovyet.  Lembaga ini bekerjasama dengan 

individu-individu, pemerintah dan organisasi lain dalam membantu pembangunan di 

sejumlah bidang. 

Kekuatan USAID berasal dari pengalaman lapangan dan pengetahuan luas 

tentang isu-isu pembangunan. Organisasi yang memiliki motto “connecting people, 

working smarter and getting results” ini memiliki pandangan bahwa mengelola 

pengetahuan yang dipegang langsung oleh divisi KM dianggap   sebagai   aset   penting   

yang memungkinkan organisasi ini untuk meningkatkan strategi, operasi, dan hasil ke 

depan. Visi KM USAID sendiri yaitu: “Re-establish USAID’s role as a development 

leader”, Sedangkan misinya yaitu: “Provide knowledge management leadership to 

enhance development outcomes.” 

Tujuan KM di USAID yaitu untuk menghubungkan berbagai komunitas yang 

berkembang dengan apa dan siapa mereka perlu ketahui untuk bekerja lebih cerdas 

dalam menyelesaikan misi USAID dan tujuan strategis. USAID mendukung KM dan 

pengembangan mitra (partnership) dengan mempromosikan praktik-praktik terbaik dan 

studi yang dipelajari, serta memperkaya kemitraan secara kolaboratif dan membantu 

dalam pengambilan keputusan melalui penelitian serta berbagi informasi. KM 

membantu USAID beradaptasi dengan cepat dan sesuai kebijakan serta strategi dengan 

membuat informasi dan pengalaman secara lebih mudah untuk digunakan sebagai 

pengambilan keputusan dan tindakan tepat. Untuk kerangka kerja strategis (strategic 

framewok) KM USAID, maka diselenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak 

terhadap generasi pengetahuan (knowledge generation), perolehan pengetahuan, sikap 

berbagi pengetahuan, dan aplikasinya. Pelaksanaan KM di USAID diemban oleh divisi 

KM langsung bertanggung jawab atas kualitas secara keseluruhan, integritas struktural 

dan kehandalan sumber daya pengetahuan d i  USAID.  Alur kerja sederhananya 

bisa dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur kerja KM di USAID 

(sumber: http://knowledge.usaid.gov/, 2015) 

 

http://knowledge.usaid.gov/
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M (Management)/ CIO (Chief Information Officer)/ KM (Knowledge 

Management) beraspirasi untuk menghubungkan, mendistribusikan, dan mendistilasi 

pengetahuan institusional USAID. Adapun akses internal maupun publik terhadap 

sumber daya pusat di USAID yang berhubungan dengan KM meliputi: (1) Development 

Experience Clearinghouse (DEC), adalah sumber online terbesar yang didanai 

langsung oleh USAID baik secara teknis dan mencakup program dokumentasi. (2) 

Library service (layanan perpustakaan), fasilitas pencarian untuk buku- buku dan 

jurnal terbaru dari USAID seputar pembangunan internasional. (3) Knowledge 

management support, penerapan akan kolaborasi dan metode terbaru untuk 

meningkatkan hasil, membangun jaringan, dan memperkaya pengalaman (memiliki 

divisi tersendiri). (4) Economics and social data, merupakan fasilitas akses data 

statistik yang terkait dengan proses pembangunan, alat analisis data dan dukungan 

analisis kuantitatif. (5) Seminars, ajakan partisipasi dalam USAID-host seminar untuk 

berbagi pengetahuan dan untuk mengeksplorasi berbagai topik pembangunan, 

pendekatan inovatif, dan pengalaman yang beragam akan program pengembangan 

masyarakat. 

Pada akhirnya pengukuran sebenarnya dari keberhasilan strategi KM USAID 

adalah: (1) Kemampuan mereka untuk mendapatkan jawaban atas dasar pertanyaan-

pertanyaan faktual dari sumber otoritatif secara tepat waktu diukur dalam jam atau hari. 

Untuk pertanyaan penelitian yang lebih kompleks yang membutuhkan analisis 

mendalam mungkin memerlukan waktu tambahan. (2) Kemampuan mereka untuk 

membuat final blue print dan disetujui untuk rencana strategis atau strategi teknis 

dalam hitungan bulan dalam menanggapi keadaan darurat yang kompleks di mana 

bantuan AS memiliki dampak signifikan. (3) Bakat mereka untuk bekerja lebih efisien 

dan dengan kualitas baik karena tahu di mana memperoleh informasi yang diperlukan 

dan atau dari siapa mereka mencari jawaban. (4) Kemampuan mereka untuk 

menyediakan tenaga kerja yang berpengetahuan sebagaimana tercantum dalam the 

President’s Management Agenda (PMA) dan seperti yang diharapkan untuk hasil 

jangka panjang. 

 

Simpulan 

KM memiliki posisi yang strategis sekaligus vital bagi eksistensi sebuah 

organisasi dunia sekalipun, hal ini ditujukan untuk dapat bertahan pada kompetisi 

global saat ini. Hal ini pula yang disadari penuh oleh USAID sebagai sebuah organisasi 

yang memiliki wilayah kerja lintas negara. Budaya pengetahuan telah menjadi sebuah 

budaya positif dan mendarah daging bagi USAID dalam eksistensinya. 

USAID telah mampu menjalankan KM secara berkesinambungan melaui divisi 

KM yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan serangkaian kebijakan yang 

telah ditentukan oleh USAID dalam mempertahankan pelaksanaan tujuan organisasi 

yang sangat identik dengan budaya pengetahuan. Sebagai organisasi yang mendunia, 

USAID sudah sangat layak menerapkan sistem strategis sendiri dalam usaha 

pengelolaan penegtahuan untuk menjangkau setiap informasi yang terbaru dan dinamis 

sehingga dapat menjadi sebuah aset intelektual bagi keberlangsunagan organisasi ini di 

era globalisasi. 
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Abstrack 

 Indonesia is an island country which is rich of cultural treasure. These cultural 

treasure are including moral value, Knowledge and technology that is used by 

hereditary from local tradition. Most of these hereditary habits are done by oral 

tradition, so it less of documentations. Library as information center and has function to 

serve information, willy nilly, librarian has responsibility to preserve the knowledge of 

traditional culture as intellectual property. Besides of that, the documentation activity 

will become cultural defense of indonesia so, it can be used by the next generation for 

learning activity. View the significant of cultural documentation activity, in this paper 

want to discussion about role of librarian in traditional knowledge. This type of research 

is study literature research. We will use a variety of literature that discusses traditional 

knowledge. Then do the assessment  about of the role of librarians to traditional 

knowledge. 

 

Key word: librarian, library, traditional knowledge 

 

 

 Indigenous knowledge atau pengetahuan tradisional yang lazim disebut dengan 

kearifan lokal, merupakan hasil interaksi pengalaman manusia dengan pengetahuan 

yang dimilikinya sebagai salah satu upaya untuk bertahan dalam menjalani kehidupan.  

kearifan lokal terbentuk secara evolusif, diprakarsai oleh sekelompok masyarakat 

tertentu, dan melalui trial and eror secara bertahap dan berkelanjutan sehingga menjadi 

sebuah pengetahuan tradisional bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pengetahuan 

tradisional diturunkan melalui lisan dan tidak terdokumentasikan. Akibatnya, saat 

seorang petua meninggal, bagaikan sebuah perpustakan yang  roboh dan habis sudah 

(Hambate, 2010). Ini menggambarkan bahwa hanya dalam diri manusia itu pengetahun 

tradisional dipelihara. Sehingga saat mereka yang menguasai telah tiada seakan 

kehilangan seluruh pengetahuan.  Selain itu, masih banyak terjadi pengalihan hak paten 

yang sering diambil oleh pihak lain dan berakibat pada kepemilikan serta keuntungan 

komersial yang tidak tepat.  

 Seperti halnya di Tanzania Afrika Selatan, di mana, pengetahuan tradisional 

menghadapi tantangannya pada etika dan minimnya pendokumentasian. Banyak 

penelitian yang dilakukan dari pengetahuan tradisional tersebut yang berakhir pada 

pengakuan si peneliti. Tentu ini tidak etis. Sedangkan untuk pendokumentasian yang 

dilakukan oleh perpustakaan masih berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan 

modern, dan untuk pengetahuan tradisional belum dilakukan (Daulay, 2011) Berbeda 

dengan di India, India berjuang untuk mendapatkan hak paten AS pada penggunaan 

kunyit untuk menyembuhkan luka, dan berhasil dicabut. Akibatnya, India membuat 
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sebuah perpustakaan yang berisi informasi tentang 36.000 formulasi kunyit yang 

digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Pembuatan perpustakaan yang berisi 

pengetahuan tradisional ini kemudian diadopsi oleh organisasi World Intellectual 

Property. Dan database terkait dengan pengetahuan tradisional juga dikembangkan di 

perpustakaan Ahfad University, Sudan (Anwar, 2010).  

Pengetahuan tradisional dapat meningkatkan perkembangan sosial ekonomi dan 

hampir 80% dari penduduk dunia masih menggunakan pengetahuan tradisional sebagai 

alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan (Anwar, 2010). Para 

ilmuan pun mulai khawatir dengan hilangnya keanekaragaman hayati yang telah 

menjadi pengetahuan para masyarakat lokal untuk menjadi pengembangan keilmuan. 

Oleh karena itu, pada tahun 2004 IFLA mempersembahkan sebuah draft bahwa 

perpustakaan dan arsip bersama-sama bekerja untuk pengetahuan tradisional.  

Perpustakaan adalah kepustakawanan itu sendiri. Masyarakat dan pustakawan memiliki 

keterkaitan yang erat. Masyarakat merupakan bagian dari kepustakawanan dan pada 

wilayah ini, peran pustakawan dinilai sangat vital (Brewer, 2015). Dalam Community 

Based Resource Management, salah satu sumber daya lokal yang tersedia di masyarakat 

adalah informasi (Soetomo, 2008). Disinilah peran penting pustakawan untuk 

mengelola informasi dan pengetahuan yang ada di masyarakat.  

 

Metode  

 Penelitian ini merupakan studi literatur yakni pengkajian tentang pengetahuan 

tradisional dari berbagai literatur. Menurut Badriah (2006), metode tersebut dipakai 

untuk mendapatkan teori–teori yang relevan. Hal ini diharapkan akan  menghasilkan 

sebuah konsep tentang peran pustakawan untuk pengetahuan tradisional. 

 

Hasil  

 Di sini akan dilakukan pengkajian yang dimulai dari konsep dasar pengetahuan 

tradisional, tantangan pengetahuan tradisional, review dari beberapa literatur dan 

bagaimana peran pustakawan dalam pengetahuan tradisional.   

 

Konsep pengetahuan tradisional  
Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang berasal dari keunikan 

masyarakat asli (Anwar, 2010). Selanjutnya Lavier (dalam Anwar, 2010) menjelaskan 

bahwa pengetahun tradisional merupakan informasi yang berbasis dan berasal dari hasil 

komunikasi  pada suatu masyarakat. Sistem pengetahuan tradisional bergerak dinamis 

dan dipengaruhi secara terus menerus oleh kreatifitas serta eksperimen. Menurut 

Rajasakeran & Arren (dalam Jangawa, 2007) Pengetahuan tradisional merupakan 

pengetahuan sistematis yang diperoleh dari orang lokal melalui akumulasi pengalaman, 

percobaan informal dan pemahaman mendalam terhadap lingkungan dalam budaya 

tertentu.  

Di Indonesia pernah terdapat sebuah kasus “ukiran Jepara” (Sardjono, 2004). 

Terdapat seorang pengusaha furnitur dari Inggris  mendaftarkan katalog yang berisi 

gambar–gambar desain ukiran jepara di kantor HKI luar negeri dan Indonesia. namun 

pendaftaran ini digunakan untuk mengklaim bahwa desain ukiran jepara adalah 

miliknya. Hal ini terbukti pada tuduhannya atas perusahaan asing lain yang juga 

menggunakan desain ukiran jepara seperti dalam katalognya. Yang perlu dipahami 

adalah. Mendaftarkan katalog yang berisi desain ukiran jepara adalah hak perusahaan 

namun desain itu sendiri tetap milik masyarakat Jepara. Pada dasarnya perusahaan 
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Inggris itu tidak dapat memberikan klaim atas desain ukiran Jepara tersebut. Hal 

demikian perlu dipahami dengan benar dan teliti karena bisa jadi masyarakat jepara 

kehilangan ukiran khas hasil karyanya sendiri.  

 Pada negara berkembang seperti Indonesia. pengetahuan tradisional masih 

banyak digunakan dalam praktik kehidupan sehari–hari. Teknik yang mereka gunakan, 

diperoleh secara turun temurun dari para nenek moyang. Salah satu pengetahuan 

tradisional dari Indonesia adalah Lerak. Lerak merupakan sebuah biji yang pada jaman 

dahulu digunakan untuk mencuci pakaian. Lerak sangat aman digunakan, Lerak tidak 

menghasilkan limbah yang mengakibatkan kerusakan tanah. Namun justru air lerak sisa 

mencuci dapat mensuburkan tanah. Selain itu, lerak juga dapat menjaga kualitas warna 

kain. Pada saat ini, lerak dikenal sebagai sabun pencuci batik. Hal ini dikarenakan, lerak 

dapat menjaga kualitas kain, dan warna dari kain. Selain lerak, ada juga kain koffo. 

Kain yang terbuat dari pelepah pisang.  

 

Tantangan pengetahuan tradisional  

Pada era informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat ini, pengetahuan 

tradisional menjadi hal yang sangat mudah disebarluaskan dan siapapun dapat 

menggunakannya sehingga membawa kebermanfaatan bagi banyak manusia. dan juga 

membawa ancaman bagi masyarakat setempat di mana pengetahuan tersebut berasal. 

Jika penyebaran informasi akan pengetahuan tradisional ini diimbangi dengan adanya 

pendokumentasian secara sah dan legal maka akan berdampak pada perkembangan 

ekonomi sosial budaya pada masyarakat lokal. Akan tetapi jika tidak, maka akan terjadi 

klaim atas kepemilikan yang berdampak pada keuntungan komersial.  

 Selanjutnya, Jangawa (2007) menjelaskan bahwa tantangan juga datang dari 

para peneliti yang melakukan penelitian terhadap pengetahuan tradisional dan kemudian 

hasil penelitian tersebut menjadi milik si peneliti. Hal ini perlu pengkajian ulang terkait 

peraturan perlindungan pengetahuan tradisional.  Terdapat Sebuah pengakuan luas oleh 

pemerintah dan organisasi non-pemerintah mengenai pentingnya pendokumentasian 

pengetahuan tradisional dalam berbagi format untuk kebutuhan pengembangan dan 

perencanaan (Steven, 2008). Selain itu terdapat kekhawatiran di beberapa komunitas 

adat atas hilangnya pengetahuan mereka karena kolonisasi dan globalisasi telah 

meningkatkan minat dalam pencatatan dan melestarikan pengetahuan dalam format 

non-tradisional. Tantangan dari segi hukum, tantangan yuridis cukup kompleks karena 

tidak akan berhubungan dengan banyak pihak baik dari dalam maupun luar negeri.  

 

Literatur pengetahuan tradisional  

Beberapa literatur mengenai pengetahuan tradisional telah banyak ditulis dan 

dikemukakan sebagai bentuk komunikasi ilmiah dan pentingnya mengembangkan serta 

melindungi pengetahuan tradisional. Anwar (2010) menjelaskan mengenai konsep 

pengetahuan tradisional beserta fitur-fiturnya, juga membahas mengenai pentingnya 

pengetahuan tradisional dan bagaimana sebuah manajemen informasi berperan dalam 

pengetahuan tradisional. Jangawa (2007) membahas mengenai tantangan dan 

keuntungan pengetahuan tradisional. Banyaknya pengetahuan tradisional di Afrika yang 

menghadapi tantangan dari segi sosial dan hukum. Steven (2008) menjelaskan 

mengenai upaya pendokumentasian, perlindungan hukum dan bagaimana mengakses 

pengetahuan tradisional di 3 negara yaitu Kanada, US, dan Austria. 

Di Indonesia, literatur pengetahuan tradisional ditulis oleh Daulay (2011) 

Mengenai konsep hingga perlindungan hukum pengetahuan tradisional di Indonesia. 
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Selanjutnya, Sardjono (2004) membahas mengenai urgensi pengetahuan tradisional 

yang banyak pihak memiliki kepentingan ekonomi telah mendapat nilai tambah dari 

pengetahuan tradisional. Belum adanya kesepakatan hukum secara merata dalam 

masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional menjadi 

kendala tersendiri. Dalam buku ini disebutkan alternatif solusi yang diajukan, salah 

satunya adalah pendokumentasian pengetahuan tradisional melalui pihak-pihak yang 

terkait. Riswandi (2004) menjelaskan mengenai isu global dunia hak kekayaan 

intelektual dari segi hukum, seperti hukum HKI di Indonesia, kelemahan hukum HKI 

hukum paten dan sebagainya. Dari berbagai literatur yang ada, pembahasan 

pengetahuan tradisional memang tidak dapat terlepas dari isu global mengenai hak 

paten kekayaaan intelektual sebagai payung hukum. Namun beberapa benturan terjadi 

anatara konsep HKI dengan prinsip budaya yang ada di masyarakat. Literatur 

pengetahuan tradisional cenderung membahas pengetahuan tradisional dari segi hukum 

dan bagaimana perlindungan atas hak kepemilikan, serta pendokumentasian menjadi 

alternatif defensif.  

 

Peran pustakawan pada pengetahuan tradisional 
Pada bagian terdahulu telah diulas bahwa pengetahuan tradisional merupakan 

pengetahuan yang ada pada masyarakat, yang mengandung sebuah cara atau metode 

tertentu, didapatkan melalui praktek secara berkelanjutan dan dimiliki oleh sekelompok 

masyarakat tertentu sehingga terdapat sebuah aset intelektual yang dalam 

perkembangnnya perlu adanya payung hukum untuk melindungi dari berbagai 

kepentingan pengambilan pengetahuan untuk kepentingan ekonomi. Namun pada 

praktiknya, hukum yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang belum maksimal 

dalam melindungi asset intelektual hal ini tersaji dalam berbagai contoh kasus yang 

telah disebutkan. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat sebuah ketidaksinkronan antara 

prinsip yang mendasari adanya HKI dan pengetahuan tradisional. Di mana HKI lebih 

bersifat individualistic sedangkan pengetahuan tradisional yang ada pada masayarakat 

merupakan milik bersama dan terbuka dan disebarkan secara bebas secara turun 

temurun.  

Terdapat alternatif solusi yang dapat dilakukan berkenaan dengan perlindungan 

pengetahuan tradisional. yakni melalui perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah 

satu sumber informasi dengan pustakawan sebagai pengelola informasinya. Oleh karena 

itu pustakawan harus dapat menangkap dan melihat informasi serta pengetahuan yang 

ada di masyarakat. Sekali lagi, masyarakat dan perpustakaan memiliki keterkaitan yang 

strategis. Masyarakat merupakan bagian dari kepustakawanan dan pada wilayah ini, 

peran pustakawan dinilai sangat vital (Brewer, 2015). Dalam Community Based 

Resource Management, salah satu sumber daya lokal yang tersedia di masyarakat adalah 

informasi (Soetomo, 2008). Disinilah peran penting pustakawan untuk mengelola 

informasi dan pengetahuan masyarakat.  

 

Simpulan  

Pengetahuan lokal yang ada di masyarakat merupakan kekayaan khas intelektual 

bangsa yang harus dikelola dengan professional. Kita dapat melihat Singapura, negara 

dengan minim sumberdaya alam dan budaya namun lebih maju daripada Indonesia 

(Zuhal,2010). Selain itu, pengetahuan menjadi modal utama dalam perkembangan 

manusia itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Zuhal (2010) bahwa konsep material 

oriented telah berubah. Dunia perusahaan megalihkan perhatian pada aspek-aspek yang 
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memiliki porsi lebih besar, yaitu  pada asset–asset yang tersembunyi seperti aset 

intelektual, yang selanjutnya disebut sebagai modal intelektual.  
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Abstract 

Every student has a right to access all school facilities, including library. As one of 

important supporting facilities in learning activity process, library should be more user 

friendly and easy to access. The aimed of this research is to describe the library access 

for student with a special need in SMAN 8 and SMAN 10 Surabaya. The method of this 

research is descriptive quantitative and the population are all student with special needs, 

which consist of 26 students from SMAN 10 and 5 students from SMAN 8, but only 30 

student who are chosen as respondens. Based on the IFLA library access checklist, the 

result of this research are: 56,7% respondens never come to the library, 40% respondent 

visitevery 1-3 times a month, and some of them 13.4% cometo find information for their 

homework. Only 13.4% responden say that librarian have an ability to serve their needs, 

and 33.3% respondent say that librarian rarely conduct user education program. In the 

future, providing a better library access would be necessary for student with special 

needs, so librarian have to be more active to promote library such as organizing story 

telling event, and providing some collection and facilities that fit with their needs. 

 

Key words: library access, inclusion school, student with a special need 

 

 

Anak berkebutuhan khusus merupakan sumber daya manusia Indonesia yang 

dapat ikut berperan serta sebagai subjek pembangunan. Di Indonesia, potret komunitas 

anak (siswa) berkebutuhan khusus masih belum menjadi isu utama bagi para pemerhati 

sosial, masyarakat maupun pemerintah. Anak berkebutuhan khusus masih sering 

dianggap kelompok masyarakat kelas dua yang mayoritas merupakan orang-orang 

terpinggirkan yang dipandang sebelah mata, dianggap membebani keluarga karena 

memiliki keterbatasan, perbedaan atau kekhususan. 

Aksesabilitas merupakan Hak Azasi Manusia yang telah dinyatakan berlaku 

universal oleh PBB (Resolusi PBB No.48/96 Tahun 1993) dan diratifikasi dalam 

perundang-undangan Indonesia. Dalam konteks kecacatan, rintangan dalam lingkungan 

menjadi penghambat bagi seseorang dalam memenuhi atau mencapai haknya. 

Aksesabilitas berguna untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan, aman dan 

mandiri, meniadakan rintangan-rintangan yang menghalangi akses, serta kebebasan 

untuk berkomunikasi dan bergerak. Suatu lingkungan dikatakan bebas hambatan jika 

semua bagian dapat di akses, termasuk oleh anak berkebutuhan khusus. Adapun yang 

dimaksud dengan lingkungan adalah jalan, tempat-tempat umum, sarana transportasi, 

gedung-gedung, dan teknologi informasi. Demikian pula yang dinyatakan dalam 
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Undang-undang RI.No.4/1997 (pasal 1 ayat 4) aksesabilitas adalah kemudahan yang 

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam 

segala aspek kehidupan dan penghidupan. Artinya aksesabilitas disediakan untuk 

menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan individu berkebutuhan khusus 

dapat hidup di masyarakat secara layak. Lebih tegas lagi dalam undang-undang tersebut 

pasal 6 ayat 4 disebutkan, bahwa aksesabilitas merupakan hak setiap individu 

berkebutuhan khusus agar dapat hidup mandiri.   

Perhatian patut diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, selain karena 

merupakan hak mereka, juga karena dari tahun ketahun jumlah anak berkebutuhan 

khusus di Indonesia cenderung meningkat. Faktor penyebab semakin meningkatnya 

jumlah anak berkebutuhan khusus diantaranya karena cacat bawaan, faktor genetik, 

penyakit menular, infeksi virus maupun kecelakaan. Berdasarkan Susenas 2012 jumlah 

anak berkebutuhan khusus sebanyak 532,13 ribu terdiri dari 285.33 ribu (0,66%) 

perempuan dan 246,81 ribu (0,60%) laki-laki. Menurut Dinas Sosial Provinsi Jatim 

tahun 2012 jumah anak laki-laki dengan kecacatan sebanyak 30.417 orang dan 

perempuan 23.030 orang (Kominfo jatim, 2014). Selanjutnya, Organisasi Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB) mengasumsikan bahwa setidaknya 10% anak usia sekolah (5-14 

tahun) di Indonesia menyandang kebutuhan khusus. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS, 2005), jumlah anak usia sekolah di Indonesia sebesar 42.870.041 jiwa, 

jika asumsi PBB digunakan, maka ada sekitar 4,2 juta anak berkebutuhan khusus di 

Indonesia (Republika online, 2013). Jumlah tersebut cukup besar, apalagi dengan 

adanya kecenderungan jumlah yang terus meningkat di setiap tahunnya, maka perlu di 

susun strategi yang tepat untuk menghindari timbulnya masalah sosial yang lebih luas. 

 

Metode  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan akses terhadap perpustakaan bagi anak (siswa) 

berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di Surabaya. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah inklusi. Kota Surabaya  telah 

mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan inklusi mulai tingkat SD hingga 

SMA. Hal itu tidak terlepas dari peranan pemerintah kota Surabaya dalam 

mengembangkan dan memajukan mutu dan kualitas pendidikan pada setiap lini. 

Sekolah inklusi yang menjadi lokasi penelitian ini adalah 2 sekolah inklusi se-tingkat 

SMAN yang ada di Surabaya, yaitu SMAN 8 dan SMAN 10 (PPDB Surabaya, 2015). 

Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena pada tingkat menengah atas (SMA), siswa 

membutuhkan informasi yang lebih bervariatif, luas dan update, maka akses terhadap 

pusat informasi (dalam hal ini salah satunya adalah perpustakaan) sangat penting 

disediakan.  

 

Hasil  

Karakteristik responden 

Responden dalam penelitian ini paling banyak berada pada tingkatan belajar 

kelas XI dan XII yaitu sebanyak 11 responden (36,7%). Responden dengan jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 23 responden (76,7%) dan perempuan 7 responden 

(23,3%). Usia responden dalam penelitian kali ini sangat beragam, adapun responden 

paling banyak (9 siswa) berusia 17 tahun, 20% responden berusia 16 tahun (6 siswa), 

bahkan ada responden yang berusia 22 tahun sebanyak 1 anak. 
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Disamping perihal tingkatan kelas, jenis kelamin dan usia responden, diketahui 

pula jenis kekhususan (disabilitas) yang dimiliki oleh masing-masing responden. Dapat 

diketahui prosentase terbanyak (36,7%) adalah responden dengan jenis kekhususan 

lambat belajar, yaitu 11 responden dari 30 responden. Jenis kekhususan terbanyak 

kedua adalah responden penyandang keterbatasan penglihatan (netra) sebanyak 9 siswa, 

sedangkan sisanya adalah responden dengan kekhususan rungu, daksa dan responden 

autis. 

 

Akses terhadap perpustakaan  

 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akses terhadap perpustakaan 

sekolah bagi responden yang berlokasi di SMAN 8 dan SMAN 10 Surabaya. Terkait hal 

tersebut, maka penting untuk diketahui intensitas responden mengunjungi perpustakaan 

sekolah. Diketahui prosentase intensitas kunjungan responden ke perpustakaan paling 

sering yaitu 4-6 kali dalam satu bulan hanya dilakukan oleh 1 orang responden (3,3%), 

sedangkan intensitas kunjungan 1-3 kali dilakukan oleh 12 orang responden (40%). 

Dalam setiap kali kunjungan ke perpustakaan, responden biasanya  menghabiskan 

waktu selama 1-2 jam.  

Di sisi lain, justru lebih dari setengah responden atau 56,7% responden 

mengatakan mereka tidak pernah berkunjung ke perpustakaan (17 siswa). Artinya, dari 

seluruh jumlah responden (30 siswa), lebih dari setengahnya tidak pernah mengunjungi 

perpustakaan. Salah satu alasan responden tidak pernah mengunjungi perpustakaan 

karena akses fisik menuju ke lokasi sulit dilalui. Lokasi perpustakaan yang strategis dan 

mudah diakses oleh responden merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan 

ketika menentukan lokasi perpustakaan yang tepat (Boon dalam Mc Cabe & Kennedy, 

2003). Perpustakaan sekolah sebaiknya berada diantara ruang-ruang kelas, sehingga 

mudah diakses oleh siswa dimanapun kelasnya berada. Awal munculnya kebutuhan 

akses fisik ditandai dengan ada atau tidaknya kemudahan secara fisik bagi penyandang 

disabilitas untuk memasuki sebuah tempat (Jaeger& Bowman, 2005). Tempat yang 

termasuk akses fisik misalnya gedung sekolah, perpustakaan, perkantoran, toko, gedung 

olah raga, dan sebagainya. Dalam praktiknya, akses fisik tidak hanya sekedar persoalan 

mudah untuk memasuki sebuah gedung, namun lebih dari pada itu, idealnya ketika 

berada di dalam gedung, para penyandang disabilitas juga mudah bergerak dan bebas 

menggapai benda yang diinginkannya.  

 Meskipun banyak responden yang tidak pernah mengakses perpustakaan, namun 

beberapa responden tetap ada yang berkunjung dengan tujuan untuk mencari informasi 

untuk menyelesaikan tugas sekolah (13.4%), memanfaatkan fasilitas perpustakaan, 

membaca koleksi, maupun hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Seiring 

berjalannya waktu, jenis informasi yang banyak digunakan oleh responden tidak hanya 

bergantung pada informasi dari sumber konvensional seperti buku, tetapi sudah banyak 

yang beralih menggunakan sumber informasi berbentuk online seperti melalui laptop, 

komputer maupun gadget lainnya. 

Hal ini yang belum dimanfaatkan oleh perpustakaan karena sejauh ini dikedua 

lokasi penelitian, belum ada yang menyediakan komputer maupun informasi dalam 

format yang sesuai dengan kondisi keterbatasan (disabilitas) yang dimiliki responden. 

Perpustakaan di SMAN 8 memang menyediakan komputer yang terhubung dengan 

internet, hanya belum disesuaikan dengan kondisi responden, sedangkan di 

perpustakaan SMAN 10, perpustakaan bahkan belum menyediakan komputer yang 

terhubung dengan internet untuk semua siswa di sekolah tersebut. Kondisi tersebut 
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menjadi salah satu faktor pendorong responden (khususnya penyandang disabilitas 

netra) untuk mengakses informasi dari laptop mereka masing-masing yang sudah 

dilengkapi dengan aplikasi seperti JAWS (Job Access With Speech--pembaca layar) 

yang membantu dalam navigasi menu dan isi komputer ketika mengakses informasi. 

Umumnya aplikasi JAWS ini mereka peroleh ketika sekolah di jenjang SMP. 

Hambatan paling besar bagi responden dalam memanfaatkan teknologi 

informasi adalah bentuk desain peralatannya oleh karena itu perlu disediakan teknologi 

bantu agar sebuah media sekaligus sebuah informasi dapat mudah diakses. Beberapa 

teknologi bantu berupa software khusus yang perlu disediakan misalnya seperti mouse 

dan keyboard berukuran besar, layar komputer yang memiliki aplikasi zoom 

(pembesaran), software optic character recognation (OCR) yang aksessibel untuk 

responden yang memiliki hambatan dalam melihat serta sound sanithyzer agar dapat 

diakses oleh mereka (Atkinson & Dhiensa dalam Jones (ed.), 2007). 

 Aspek penting lainnya dalam mengakses perpustakaan adalah terkait dengan 

koleksi. Koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan SMAN 10 didominasi oleh buku paket 

bahkan penataannya hanya diletakkan di lantai perpustakaan karena rak-rak koleksi 

sudah penuh. Sedangkan di perpustakaan SMAN 8 tidak hanya berupa buku paket, 

koleksi juga banyak yang berasal dari buku-buku fiksi, serta penataannya disusun rapi 

berjajar di rak-rak koleksi. Menurut Prastowo (2012), idealnya jenis koleksi 

perpustakaan sekolah sangat bervariasi, tidak hanya berupa buku, namun dapat berupa 

koleksi non buku, alat peraga dan koleksi audio-video. Di salah satu lokasi penelitian ini 

yaitu SMAN 10, disediakan buku-buku mata pelajaran yang dicetak dengan huruf 

braille untuk para responden penyandang disabilitas netra. Hanya saja, koleksi tersebut 

tidak tersedia di perpustakaan, melainkan pada “ruang sumber” yaitu ruang untuk 

responden melakukan diskusi dan mengembangkan kemampuan motoriknya, seperti 

bermain musik, menggambar dan membuat kerajinan tangan.  

 Selain koleksi, SDM menjadi hal penting yang juga harus diperhatikan oleh 

pihak perpustakaan, karena SDM yang berkualitas baik akan mendukung perkembangan 

perpustakaan tumbuh menjadi lebih baik. Diketahui prosentase terkait dengan 

kemampuan pustakawan dalam membantu responden ketika mereka mengalami 

kesulitan mengakses perpustakaan. Meskipun sebanyak 19 anak lebih memilih tidak 

menjawab pertanyaan ini, namun 7 responden mengatakan jika pustakawan termasuk 

dalam kategori mampu hingga cukup mampu melayani pengguna meskipun 

ketanggapan terhadap kebutuhan pengguna masih rendah. Disamping itu, 10 responden 

mengatakan jika pustakawan sudah mampu dalam membuat peraturan yang 

memudahkan responden dalam mengakses perpustakaan. Hal ini juga terlihat dari tata 

tertib perpustakaan, sangat mudah untuk diikuti oleh setiap pengunjung perpustakaan 

karena cukup mengisi buku tamu, maka responden sudah dapat mengakses 

perpustakaan. 

Di samping itu, pustakawan juga perlu secara berkala memberikan edukasi bagi 

para responden mengenai cara mengakses perpustakaan. Hal ini bertujuan selain 

memberikan informasi terkait tata cara mengakses perpustakaan, edukasi secara rutin 

juga dapat dijadikan sebagai media promosi perpustakaan kepada para siswa. Namun 

sayangnya, 10 responden (33,3%) mengatakan perpustakaan tidak melakukan edukasi 

secara berkala kepada mereka terkait bagaimana cara mengakses perpustakaan, 

sedangkan 16 responden memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut.  
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Simpulan 

Upaya sekolah inklusi untuk menyediakan akses yang setara antara siswa umum 

dan siswa penyandang disabilitas, bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Sejak 

merintis menjadi sekolah inklusi pada tahun 2007, berbagai upaya untuk mewujudkan 

kesetaraan tersebut telah diupayakan secara sungguh-sungguh, namun memang hasilnya 

tidak dapat langsung dirasakan pada semua aspek sarana dan prasarana yang ada. Hasil 

penelitian ini memang menunjukkan masih belum terwujudnya kesetaraan bagi siswa 

inklusi khususnya dalam mengakses perpustakaan, hanya saja kondisi tersebut tidak 

menjadi landasan untuk menyatakan tidak adanya perhatian sekolah terhadap kebutuhan 

siswa inklusi. 

Akses fisik yang perlu disediakan bagi penyandang disabilitas tidak sebatas yang 

diuraikan di atas, seiring hadirnya era informasi, ketika penyandang disabilitas 

membutuhkan sebuah informasi maka harus disediakan teknologi bantu untuk 

mengakses koleksi atau dokumen yang tersedia dalam bentuk manual ataupun 

elektronik. Misalnya menyediakan bahan bacaan dalam format braille atau ukuran 

tulisan yang besar, mempergunakan kaset (audio) bagi penyandang disabilitas 

penglihatan, kemudian menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang 

disabilitas pendengaran, dan sebagainya. Pada kenyataannya, ketersediaan akses fisik 

dan akses informasi pada perpustakaan bagi siswa inklusi, masih menghadapi banyak 

hambatan. 
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Abstract 

Nowadays, people does not need to go to the library for searching knowledge or 

information. World does change. We come to the new generation that so called as 

digital native generation. Information can be search through the gadgets on hands which 

connected to the internet. Then comes the question. Is the library still important? What 

the library should do? It is no wonder that most of the libraries have decreasing number 

of visitors as well as decreasing number of books that out of the shells. This paper 

describes the characteristics of the digital native, their habit in learning and reading 

books.  It also summarized some discussions among the head of the three university 

libraries in Surabaya, i.e, Intitut Teknologi Sepuluh (ITS) Nopember Surabaya, Petra 

Christian University (PCU), Surabaya Universities (Ubaya). The results of the 

discussion shows, that library has to be changed so that they can accommodate the 

needs of the digital native. It is not only the place for borrowing books, but also the 

place for doing discussion, watching videos and listening to audios, and of course the 

online materials must be provided to encounter the decreasing visitors. 

  

Key words: digital native, library, statistics 

 

 

Nowadays, library is not the solely place for achieving information through 

books or other resources. World does change, trough internet access information is 

ready on hands immediately. No wonder that most of the university libraries, 

particularly in Surabaya, have decreasing number of visitors as well as decreasing 

number of books that out of the shells. As it is reported by Wulandari (2011), the 

physical visitors of PCU library is 2008-2009 were 119.284 or 431 persons/day. In 

2010-2011 it was increasing to be 128.554 persons or 466 persons/day, and in 2011-

2012 it was significantly decreasing to be 106.809 or 384 persons/day.In recent days the 

number of physical visitors is increasing, but the number of borrowed books is 

decreasing. In a focus group discussion (FGD, 2015) at the PCU Library, it is agreed in 

the discussion that the physical visitors of the libraries is increasing but the number of 

borrowed books are significantly decreasing. That FGD was let by the heads of the 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) library, Surabaya University library and 

PCU library. This phenomena is avoidable, since the students, who are the main 

customers of the university libraries, are digital native generation.   

Digital native or net generation is a generation which was born after 1994. 

Digital native is a young generation that “native” in the language of digital era (Prensky, 

2001).  The digital natives are digital literate, connected, immediate, experiential, 

prolific communicators (social), work in a team, their preference is for structure rather 

than ambiguity, oriented toward making observations, visual and kinesthetic, take part 
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in the community activities. Digital natives are nontraditional learners (Oblinger and 

Oblinger, 2005). This generation grew in the World Wide Web era, interact closely with 

gadgets, and search the information through their gadgets (Suprapto, 2010).  

Therefore in this paper, we explore the digital native characteristics and their 

style in learning and acquisitioning the information that they need. 

 

Methods 

This research was conducted via surveys to 460 university students which 

studies in five universities in Surabaya. Those five universities are Institut Tekonologi 

Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) with 92 (20%) respondents, Universitas 

Pembangunan Nasional-Veteran (UPN) with 48 (10.4%) respondents, Universitas 

Kristen Petra (UKP) with 186 (40.4%) respondents, Universitas Surabaya (UBAYA) 

with 87 (18.9%) respondents and Universitas Widya Mandala (UWM) with 47(10.3%) 

respondents. The proportion of respondents from each university is depend on the size 

of the library. ITS and UPN are state universities, while UKP, UBAYA dan UWM are 

private universities. 

The respondents distributed from class of 2010 to class of 2014 with percentage, 

5%, 22.8%, 18.5%, 20% and 33.7% consecutively. Most of them are undergraduate 

(97.4%), only 1.1% are diploma, and the rest are graduate students. Moreover, statistics 

descriptive are used to explore and describe the characteristics of the data. 

 

Results 

In overall most of the students (67.2%) read references books and only 32.8% do 

not read references books. Among them 150 students do not have textbooks nor e-

books, 142 have textbooks, 78 collected e-books, and 90 collected textbooks and e-

books. During classes, 61 respondents only listening to the class, 248 respondents only 

take a note, 13 drawing mind mapping, and 9 search through the internet. Most of them 

are often to use printed, digital, hand note and module for learning, and 46.1% are very 

often to use internet (see Table 1). 

Listening to music and searching information through internet are the two most 

frequent activities the students do with their PC (see Table 2). The digital native prefer 

to work in team (48.7%) than individually (see Table 3). Among several types of social 

media, 70.1% of the students are often or very often exist in the Instagram (see Table 4). 

Most of every students has laptops and smart phone (see Table 5). 

 

Table 1 Media Used for Learning 
Media Never Seldom Sometimes Often Very often 

Printed 2.6% 11.7% 27.0% 42.0% 16.7% 

Digital 3.6% 14.6% 28.7% 37.2% 16.1% 

Hand note 0.9% 6.1% 17.6% 38.7% 36.7% 

Slide/handout 1.3% 5.9% 15.9% 44.8% 32.2% 

Module 3.3% 10.0% 27.8% 40.4% 18.5% 

Article in printed media 6.7% 25.0% 38.3% 23.9% 6.1% 

Radio/TV 20.9% 32.4% 30.9% 11.7% 4.1% 

Picture/graphic/chart 9.6% 23.0% 37.6% 22.8% 7.0% 

Recorded audio/video 24.1% 36.5% 24.8% 11.7% 2.8% 

Model 20.9% 31.1% 31.7% 11.7% 4.6% 

Internet 0.9% 3.3% 10.4% 39.3% 46.1% 
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Table 2 PC Usage 
Computer usage Never Seldom Enough Often Very often 

Document (e.g. Word, excel) 0.00% 1.30% 14.30% 48.50% 35.90% 

Picture editing (e.g. Photoshop) 19.40% 24.10% 34.80% 20.20% 10.40% 

Audio and video editing 20.22% 26.74% 27.83% 16.52% 8.70% 

Learning without internet 5.40% 5.90% 21.70% 36.70% 30.20% 

Listening to music 0.70% 2.20% 8.00% 26.10% 63.00% 

Playing games without internet 12.20% 9.30% 17.40% 26.10% 35.00% 

Game online 28.91% 14.57% 16.09% 17.39% 23.04% 

Searching information using 

internet 

1.70% 2.20% 7.60% 26.70% 61.70% 

 

Table 3 Percentage of Doing the Homework 
Doing the homework Never Seldom Enough Often Very often 

Individually 1,3% 4,1% 15,0% 49,3% 30,2% 

Copy the work of classmate 14,8% 27,0% 44,8% 12,8% 0,7% 

Copy the work of seniors 44,6% 24,6% 23,5% 7,2% 0,2% 

Work as a team 2,2% 5,4% 28,5% 48,7% 15,2% 

Have recourse without payment 33,0% 14,6% 27,8% 20,4% 4,1% 

Have recourse with payment 85,7% 5,9% 5,9% 2,4% 0,2% 

Do nothing 60,9% 25,9% 10,4% 2,8% 0,2% 

 

Tabel 4 Percentage of Social Media Activities 
Social Media Never Seldom Sometimes Often Very often 

Facebook 7.2% 27.4% 27.0% 24.1% 14.3% 

Twitter 22.2% 39.1% 24.8% 9.3% 4.6% 

Path  42.8% 17.0% 15.2% 16.5% 8.5% 

LinkedIn 74.3% 15.0% 6.5% 2.4% 1.7% 

Instagram 14.1% 7.0% 11.7% 33.9% 33.3% 

Pinterest 73.9% 10.2% 9.3% 3.7% 2.8% 

Google+ 38.9% 27.0% 17.6% 10.9% 5.7% 

 

The results of Focus Group Discussion(FGD) 

In the FGD all participants presented the profile of the library and its visitors, 

pattern or trend of the library visitors, efforts or programs which the librarians have 

done to facilitate the needs of the digital natives, and the future development of each 

library they  

 

Table 5 Percentage of PC and Gadgets Ownership for Each University. 
Univeristy PC & Gadgets 

PC Laptop Video 

Games 

MP3 

Player 

Digital 

Camera 

Smart 

Phone 

Modem Printer Scanner Data 

Storage 

Petra 42.5% 85.5% 26.3% 41.4% 47.3% 96.2% 41.9% 34.9% 23.7% 80.8% 

Ubaya 51.1% 87.4% 20.7% 41.4% 41.4% 97.7% 34.5% 41.4% 31.0% 86.2% 

UWM 47.1% 89.4% 21.3% 36.2% 38.3% 100.0% 29.8% 55.3% 25.5% 85.1% 

ITS 30.4% 91.3% 6.5% 21.7% 23.9% 98.9% 30.4% 26.1% 14.1% 85.9% 

UPN 45.8% 79.2% 18.8% 45.8% 39.6% 100.0% 41.7% 37.5% 20.8% 89.6% 

 

represented. There are three publics universities in Surabaya (Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Airlangga and Universitas Negeri Surabaya) 

and more than 30 private universities (Pemkot Surabaya, 2015). However, this FGD 

was followed only by three universities which represents the public and private 

universities. The PCU was the host of this event, ITS represents the public university 
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and Ubaya represents the private university.The result of the discussion can be 

summarized as follows. 

 

Petra Christian University Library (PCULib) 

 Nowadays, PCULib serves more than 8000 students from 6 faculties which 

includes 25 departments, and 2 post graduate programs. The PCULib is 4213.38 m2 and 

located in Gedung Radius Prawiro fl. 5-8. It has been operated since 1992. 

 In the digital native’s era, the library in use is decreasing, but the visitors is 

increasing. The students use the library for discussions, doing their homework and 

discuss their activities in the student’s organization. 

 Since 2012, for increasing the number of visitors, PCULib do several efforts 

such as: (1) Repositioning a new role as a community hub, where people of different 

communities and the campus community to interact, collaborate, and learn together.(2) 

Develop hybrid library concept, add digital collections through subscribe to many 

publishers, and produce repository. (3) Develop IT with interactive, colorful and rich of 

images web-based. (4) Enlarge the leisure reading room area. (5) Provide Good quality 

Wifi. (6) Utilize RFID for inventory control, verification and security.(7) Allowing the 

visitors to bring their personal books, notebooks, water junk, etc.(8) Use social media to 

inform, promote the library activities, gives door prize to attract visitors to attend the 

library promotion, etc. (9) Provide Information literacy training for students. 

 In near future, PCULib will provide several facilities to meet the digital natives’ 

need. Those facilities are library/information commons, computer cluster, library 

training room, library cafe, audio visual room, ruang special/rare collection. PCULib 

will provide more ebooks andvideo database. 

 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Library (ITSLib) 

ITSLib serves 18000 students from 6 faculties. The visitors of ITSLis is also 

decreasing. To increased the number of visitors ITSLib provide broadband internet, 

provide leisure reading room area, in which the visitors can bring food and beverage in 

that room. Café like reading room with good quality wifi. 

ITSLib gets support from many corporates through the corporate social responsibility 

(CSR) programs and World Bank. Throught this program ITSLib has Sampoerna 

Corner, PLN Corner and IDISS ITS-World Bank. 

ITSLib also develop many efforts for increasing the visitors as the PCULib has done. 

 

Universitas Surabaya Library (UbayaLib) 

UbayaLib serves students from 8 faculties and has ISO 9001:2008 certificate. It 

has multimedia, mini home theater and foto copy centre facitilities. UbayaLib are 

managed by 15 librarian with 13 stafs, who are work in 2 shift from 08.00-16.30 and 

11.30-19.00. 

UbayaLib has Mendeley and anti plagiarism softwares. The faculty members 

have Rp 400000/semester for buying books. Those books increased the UbayaLib 

collections significantly. Moreover, UbayaLib provides online service. All UbayaLib 

members can access the Ubayalib Digital Contents whereever they are. Those are some 

of the UbayaLib efforts to accomodate the digital natives’ need. 
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Conclusion 

 It can be concluded that digital natives are generation which are always 

connected to the internet, no wonder they search of information through the web than 

going to the library. Additionally, they work in team, use social media intensively, and 

more than 95% of them have gadgets. This will be a challenge for the library to be exist 

in the digital native era. 

 To overcome that challenge, several efforts have to be done. The PCULib, 

ITSLib and UbayaLib develops digital collections, and more facilities to accommodate 

the needs of the digital natives. 
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Abstract 

Successfull organizations are able to design and manage their information and the 

supporting technologies as a strategic weapon as well as an information utility. This 

requires information to be readily available on an as needed basis to staff, management, 

customers, suppliers and other stakeholders. Surabaya City Archives and Libraries use 

the strategic marketing to disseminate information resources at their disposal. The 

purpose of this research is to know, how the marketing of library in Surabaya City 

Archives and Libraries. The research methoduses literature study with data collection 

techniques derived from interviews and literature study. For data analysis, the results 

were processed and analyzed interviews with marketing theory using some of the 

literature from books, journals and the results of previous studies. Surabaya city Library 

and Archive was found some elements in the 'Marketing Mix' or library marketing 

strategy that has been applied in the library since 2007. Adjustment of marketing 

strategy or concept 7P 'Marketing Mix' are Product, Price, Promotion, Place, People, 

Process and Physical Evidencein the library have increased performance results 

Surabaya City Archives and Libraries since 2007 until now. 

Key words: marketing, marketing of library, public library 

 

 

Perpustakaan dewasa ini mengalami perubahan yang sangat cepat, di mana 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan bentuk-bentuk 

layanan baru. Pustakawan dituntut lebih kreatif dan inovatif menyediakan berbagai 

produk dan layanan informasi dalam berbagai format baik tercetak maupun digital. 

Dalam rangka memenangkan persaingan dan merebut hati konsumen atau pelanggan di 

bidang bisnis, pihak perusahaan umumnya berusaha mengkombinasikan berbagai 

marketing tools baik dari segi Product, Price, Promotion and Place (4P) yang dikenal 

dengan istilah marketing mix (empat elemen tersebut ditemukan oleh Mc. Carthy, 

1964). Konsep marketing mix terus berkembang menjadi 7P yaitu Product, Price, 

Promotion, Place, People, Process and Physical Evidence. (Arief, 2006). Produk adalah 

segala sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi 

kebutuhannya. Harga adalah strategi penentuan harga/biaya yang harus dikeluarkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan sesuatu. Promosi sebagai cara untuk 

mengkomunikasikan manfaat jasa kepada konsumen. Tempat adalah lokasi dan saluran 

distribusi untuk mempermudah konsumen mendapatkan produk yang ditawarkan. Orang 

yaitu karyawan perusahaan yang bisa memberikan barang dan jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Proses yaitu terjadinya interaksi langsung antara produsen yang 

melakukan proses produksi dengan konsumen yang memanfaatkan jasa. Sedangkan 
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Physical Evidence yaitu bukti fisik yang dapat dihubungkan dengan jasa yang 

ditawarkan. 

 

Metode 

 Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan lokasi penelitian di Badan 

Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya.Teknik pengumpulan data diperoleh dari 

wawancara dan studi kepustakaan. Data wawancara penulis dapatkan dari bagian 

Pembinaan Bapak Arif Pustakawan Pelaksana di Badan Arsip dan Perpustakaan Kota 

Surabaya beserta pengelola beberapa Mobil Perpustakaan Keliling dan TBM yang 

berada di Taman Bungkul (Makluf), Taman Prestasi (Mawan), Taman Ekspresi 

(Kurnia), TBM RW 01 Klampis Ngasem di wilayah Surabaya Timur (Wahyu Saputro) 

dan TBM Pakal Benowo di wilayah Surabaya Barat (Pratiwi) selama 2 minggu mulai 

tanggal 10 s/d 24 Juni 2015.  

 

Hasil 

Berdasarkan analisis data wawancara dan hasil penelitian di Badan Arsip dan 

Perpustakaan Kota Surabaya ditemukan beberapa  elemen dalam ‘Marketing Mix’ atau 

strategi pemasaran perpustakaan yang telah diaplikasikan dalam perpustakaan, dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2. Strategi Pemasaran Perpustakaan 

No    7P  Elements 

Marketing Mix 

Penyesuaian di Badan Arsip dan Perpustakaan  

Kota Surabaya 

1 Product Layanan, Sumber Daya Informasi dan Program yang 

ditawarkan yaitu: (a) Pelayanan Peminjaman Buku 

Gratis;  (b) Pelayanan Baca dan Pinjam Buku Gratis di 

295 Perpustakaan/TBM Balai RW; (c) Pelayanan Baca 

dan Pinjam Buku Gratis di 10 Perpustakaan/TBM 

Rumah Susun dan Liponsos; (d) Pelayanan Baca dan 

Pinjam Buku Gratis di 36 Perpustakaan/TBM 

Kelurahan / Kecamatan; (e) Pelayanan Baca Gratis di 5 

(Taman Flora/ Kebun Bibit, Ekspresi, Mundu, Prestasi, 

Bungkul); (f) Pelayanan Baca Gratis Bis Keliling di 64 

Sekolah; (g) Pelayanan Peminjaman Gratis Paket 

Buku-buku ke Panti Asuhan, Yayasan dan LSM; (h) 

Pelayanan Internet Gratis; (i) Pelayanan Audio Visual; 

(j) Penelusuran Informasi/ Rujukan/ Referensi; (k) 

Pelayanan Digital Library; (l) Pelayanan on line KTA 

mobil keliling melalui www.surabaya.go.id; (m) 

Pelayanan Pemberian bantuan buku; (n) Pelayanan 

Informasi dan Pengaduan Masyarakat; (o) Pelayanan 

Pengendalian Pemeliharaan Inventaris; (p) 

Pelayanan/Klinik Konsultasi Pengelolaan 

Perpustakaan; (q) Pelayanan Pendaftaran Perpustakaan/ 

TBM/ Sudut Baca; (r) Pelayanan Kepuasan Karyawan; 

(s) Pelayanan Kepuasan Masyarakat; (t) Pelayanan 

untuk Tuna Netra dengan menggunakan sistem JAWS; 

(u) Pelayanan di rumah sakit, puskesmas dan terminal; 

http://www.surabaya.go.id/
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(v) Fotocopy; (w) Penuturan kegiatan story telling; (x) 

Pemutaran film; (y) Pendidikan pemakai; (z) Kidsmart 

Corner; (aa) Kantin Perpustakaan; (bb) Pendidikan 

Pelatihan; (cc) Workshop, Seminar, Talk Show, Bedah 

Buku dan sejenisnya; (dd) Studi Banding; (ee) 

Outbond; (ff) Pemberian Extra Fooding 

2 Price Adapun biaya yang digunakan untuk memberikan 

layanan perpustakaan, sumber daya informasi dan 

program baik biaya langsung maupun biaya tidak 

langsung dan waktu yang dibutuhkan dalam penemuan 

informasi yang spesifik adalah gratis karena dana 

berasal dari APBD Kota Surabaya. 

3 Place Kejelasan tempat dan bagaimana pengguna dapat 

memanfaatkan layanan perpustakaan yaitu: (a) Di 

Perpustakaan Kota Rungkut Asri; (b) Di Perpustakaan 

Balai Pemuda Surabaya; (c) 295 Perpustakaan/ TBM 

Balai RW; (d) 10 Perpustakaan/ TBM Rumah Susun 

dan Lingkungan Pondok Sosial; (e) 36 Perpustakaan/ 

TBM Kelurahan/ Kecamatan; (f) 5 Perpustakaan Bis 

Keliling (Taman Flora/ Kebun Bibit, Ekspresi, Mundu, 

Prestasi, Bungkul); (g) 64 sekolah Bis Keliling; (h) 

Melalui telepon; (i) Melalui Sistem Informasi 

Perpustakaan (SIPUS) www.sipus.surabaya.go.id: (j) 

Melalui Online Public Access Catalogue (OPAC); (k) 

Online dari situs perpustakaan digital 

www.digital_library.surabaya.go.id 

4 Promotion Beberapa cara yang digunakan oleh Barpus Kota 

Surabaya dalam menyebarluaskan sumber daya 

informasi yang dimilikinya kepada masyarakat 

Surabaya berupa jalinan kerjasama, promosi, publikasi 

dan komunikasi secara personalmelalui 4 hal, yaitu: (a) 

Strategi dalam meningkatkan minat baca masyarakat 

Kota Surabaya (a1) Strategi kekuasaan, yaitu: Adanya 

Perda no. 5 tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan 

pengelolaan perpustakaan, adanya Peraturan Walikota 

Surabaya no. 11 tahun 2010 tentang pelaksanaan 

penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan, dengan 

menerapkan 6 S (SDM, sistem, struktur, strategi 

normatif edukatif, sinergi/ kerjasama dengan instansi 

dan stakeholders, terakhir sarana prasarana. (a2) 

Strategi normatif edukatif, yaitu bekerjasama dengan 

dinas pendidikan kota Surabaya dengan menetapkan 

kurikulum wajib baca di sekolah dasar dan adanya surat 

edaran wajib baca di perpustakaan sekolah. (a3) Strategi 

persuasif, yaitu promosi dan publikasi yang dilakukan 

melalui: media cetak, media elektronik, aneka lomba 

perpustakaan, pameran, brosur dan pamflet, wisata 

buku, koleksi digital, situs perpustakaan, buletin 

http://www.sipus.surabaya.go.id/
http://www.digital_library.surabaya.go.id/
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perpustakaan, mading, bedah buku, Talk Show 

perpustakaan, workshop, konferensi, pelatihan, 

pembekalan, pendampingan, story telling, dan gelar 

pustaka. 

(b) Sasaran dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat Kota Surabaya, yaitu: (1) Keluarga, dengan 

mengadakan pelatihan kepada bunda-bunda PAUD, 

parenting, dan kerjasama dengan PKK. (2) Siswa 

sekolah, dengan mengadakan pendampingan di 463 

lokasi perpustakaan sekolah (3) Masyarakat umum, 

dengan memberikan layanan perpustakaan di 486 lokasi 

di seluruh pelosok Surabaya seperti layanan baca di 

TBM kelurahan/kecamatan, rumah sakit, taman, bis 

keliling, internet gratis, kidsmart corner, dan 

sebagainya. (a) Program kerja dan kegiatan, dilakukan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemanfaatan 

fasilitas yang ada di perpustakaan melalui kegiatan 

pembinaan perpustakaan, bidang informasi dan layanan 

perpustakaan, bidang pengolahan perpustakaan dan 

taman bacaan masyarakat. (b) Progress maksimalisasi 

dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota 

Surabaya, dalam hal ini Barpus selalu mencatat dan 

menganalisa statistik jumlah anggota, statistik jumlah 

pengunjung, statistik jumlah peminjaman koleksi, 

statistik jumlah peminjam dan statistik program kerja 

yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. 

5 People Sumber daya manusia di Barpus Kota Surabaya dengan 

jumlah 525 pegawai terbagi menjadi Pegawai Negeri 

Sipil dan Tenaga Teknis Perpustakaan. SDM 

perpustakaan berkomitmen dalam memberikan 

pelayanan prima berpedoman pada Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001: 2000 dengan motto “Kami Ikhlas 

Melayani Anda untuk menjadi Lebih Cerdas”. 

6 Physical evidence Fasilitas sarana prasarana yang dimiliki Barpus Kota 

Surabaya: (a) Ruang perpustakaan bersih dan nyaman. 

(b) Arsitektur bangunan perpustakaan yang baik. (c) 

Penataan dan pencahayaan yang baik. (d) Ruangan 

dilengkapi AC. (e) Penerapan TI yaitu internet, SIPUS 

dan OPAC. (f) Tingkat Usability, pengoperasian, 

kemudahan akses dan navigasi situs perpustakaan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut. (g) Memiliki mobil 

perpustakaan keliling. (h) Memiliki mobil ambulans. (i) 

Perabotan dan peralatan perpustakaan seperti meja, 

kursi, rak, dan sebagainya. 

7 Processes Efisisensi dan efektifitas sumber daya manusia dan 

pelaksanaan kegiatan perpustakaan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan penggunanya, yang telah 

dilakukan oleh Barpus, seperti: (a) Memiliki sistem 
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otomasi yaitu Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) 

www.sipus.surabaya.go.id, (b) Memiliki katalog online 

(OPAC), (c) Adanya layanan referensi/rujukan, (d) 

Adanya layanan informasi di pintu masuk perpustakaan 

(e) Memiliki situs perpustakaan 

www.digital_library.surabaya.go.id. 

Sumber: Profil Barpus Kota Surabaya Tahun 2014 dan hasil wawancara, diolah peneliti 

 

Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya telah menerapkan 7 elemen 

pemasaran tersebut dalam perpustakaan yaitu produk dan layanan yang berorientasi 

pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Kemudian berbagai bentuk atau variasi 

layanan yang telah dilaksanakan, pustakawan dan petugas perpustakaan juga berusaha 

terus menerus memahami keinginan penggunanya, kejelasan kapan dan di mana 

pengguna dapat menemukan dan menggunakan informasi yang tersedia dalam 

perpustakaan maupun melalui situs, mobil perpustakaan keliling maupun tersedianya 

layanan baca di Taman Bacaan Masyarakat. Kepala Barpus kota Surabaya juga telah 

menyusun perencanaan strategi pemasaran yang efektif dengan menggunakan berbagai 

saluran komunikasi.  

 
Simpulan 

Konsep marketing mix yang pada umumnya hanya digunakan dalam bidang 

bisnis, perdagangan dan perbankan dalam menjalankan roda usahanya, saat ini bidang 

lainpun dapat menerapkan konsep tersebut termasuk bidang jasa perpustakaan. 

Berdasarkan hasil analisa dan kajian teori didapatkan bahwa Badan Arsip dan 

Perpustakaan Kota Surabaya telah menerapkan 7P konsep marketing mix dalam 

menjalankan visinya “Menjadi sumber informasi dan mencerdaskan masyarakat 

Surabaya” yaitu Product, Price, Promotion, Place, People, Process dan Physical 

Evidence. Penerapan konsep marketing mix dalam melayani pengguna perpustakaan 

terbukti dengan pencapaian hasil kinerja Barpus Kota Surabaya. 
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PERAN PERPUSTAKAAN NASIONAL DALAM 

RESOURCE SHARING KOLEKSI DIGITAL 

PERPUSTAKAAN 

Oleh: Drs. Ahmad Masykuri, S.S, MM. 

Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka 

Perpustakaan Nasional RI 

PENDAHULUAN 

Reinventing atau cara pandang pustakawan dengan kemasan yang baru atau cara baru 

terhadap profesi pustakawan dan mengenalkan fleksibilitas dari profesi ini merupakan 

suatu keharusan karena perubahan yang terus-menerus perlu dilakukan, baik dari cara 

pandang, konsep atau wawasan, manajemen,  teknis pelaksanaan, sarana dan prasarana 

ICT maupun standar-standar dalam pengelolaan informasi. 

Dunia teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami perkembangan secara 

pesat dan menciptakan data yang melimpah. Perpustakaan sebagai suatu organisasi yang 

turut mengelola informasi dan menyebarkannya kewalahan untuk mengadakan semua 

informasi tersebut. Terlebih lagi perpustakaan nasional, yang mana menghimpun segala 

terbitan baik cetak maupun elektronik di Indonesia melalui berbagai cara, baik dengan 

melaksanakan UU No. 4/1990 Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam yaitu 

kewajiban penerbit untuk menyerahkan terbitannya atau dengan cara melakukan 

pembelian. Ekspektasi pengguna atas perpustakaan agar mempunyai koleksi yang 

lengkap dan mutakhir seiring dengan berjalannya peningkatan kebutuhan informasi para 

pengguna. Namun, kelengkapan dan kemutakhiran suatu koleksi tampaknya adalah 

sebuah keniscayaan. Kita bisa melihat Library of Congress, perpustakaan dengan 

koleksi terbesar di duniapun tidak memiliki semua koleksi yang ada di dunia. Itu terkait 

dengan kebijakan pengembangan koleksi mereka.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional tentang kebutuhan e-

resource berkesimpulan bhawa dari 109 Perguruan Tinggi Negeri yang disurati 

Perpustakaan Nasional, hanya 33 Perguuan Tinggi yang merespon. Terdiri dari 22 

Universitas Negeri dan 11 Universitas Islam Negeri. Subjek e-resources yang paling 

banyak diusulkanyaitu bidang teknologi dengan 30 perguruan tinggi pengusul dan 

database (penerbit/agreggator? Yang paling banyak diusulkan yaitu Proquest dan 

Oxford dengan jumlah pengusul 23 dari 9 Perguruan Tinggi yang berbeda. 

RESOURCE SHARING 

Resource sharing adalah suatu usaha bersama untuk pertukaran informasi di antara 

perpustakaan. Menurut Online Dictionary for Library and Information Science 

Resources Sharing didefinisikan sebagai kegiatan dari hasil bentuk kerjasama, formal 
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atau informal, di antara sekelompok perpustakaan (biasanya berbentuk konsorsium atau 

jaringan) untuk membagi koleksi, data dan fasilitass, pegawai, dsb., untuk kepentingan 

pengguna mereka dan mengurangi pengeluaran dalam pengembangan koleksi. 

Sebelumnya telah dikenal oleh umum Pinjam Antar Perpustakaan (Interlibrary Loan), 

Jaringan Perpustakaan (Library Networking), Konsorsium Perpustakaan (Library 

Consortia), Kolaborasi Perpustakaan (Library Collaboration) dan kerjasama 

perpustakaan lainnya.  

Tujuan Resource Sharing 

Rahman (2006) dalam Ali (2010) menggarisbawahi tujuan dari jejaring dan resource 

sharing sebagai berikut: 

1. Untuk mempromosikan kebebasan sumber daya informasi.  

2. Untuk memastikan akses yang lebih baik ke sumber informasi; 

3. Untuk memastikan kemaksimalan sumber informasi; 

4. Untuk menghemat sumber daya dan menghindari duplikasi; 

5. Untuk menjamin penyediaan lebih cepat dari informasi dan dukungan 

literatur untuk pengguna; 

6. Untuk memfasilitasi pertukaran timbal balik dari publikasi lokal. 

KOMPONEN RESOURCES SHARING 

Koleksi Digital 

Koleksi merujuk pada suatu kelompok hal yang mempunyai kesamaan karakteristik, 

contohnya jenis, kepemilikan, subjek dan kesukaan. Koleksi digital bertujuan 

menyediakan kelompok ini dan berhubungan dengan isi berbentuk digital. 

Jenis koleksi digital diciptakan melalui proses pengadaan langsung koleksi yang sudah 

terlahir digital yaitu materi yang dibuat sebagai materi digital dan akan digunakan serta 

dipertahankan sebagai materi digital. Contohnya: Fotografi digital, rekaman digital, 

websites, e-book dan lain sebagainya. Ataupun melalui program alih media yaitu materi 

digital yang dibuat dari hasil konversi dari dokumen atau media lain ke dalam bentuk 

format elektronik, seperti buku yang dipindai ataupun lukisan yang dipotret. 

Koleksi Digital di Perpustakaan Nasional RI 

Pengembangan Koleksi Digital Perpustakaan Nasional RI meliputi: 

1. Sajian dalam bentuk : angka, teks, grafik, gambar bergerak, musik, suara, audio 

visual, program (petunjuk atau prosedur yang digunakan untuk memproses data)  

2. Kombinasi antara data dan program (multimedia interaktif) 

3. Sumber elektronik online (terpasang) yang tersedia melalui internet, atau 

kombinasi dari semuanya. misalnya: e-book, e-journal dan database. 

4. Sumber elektronik hasil alih media. 
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5. Web Archive 

6. Indonesia Heritage 

7. Hasil kerjasama dengan Balai Pustaka dalam bentuk digital. 

8. Hasil kerjasama dengan stasiun televise tentang budaya dalam bentuk digital. 

Untuk dapat mengakses keseluruhan koleksi E-Resources yang dimiliki oleh 

Perpustakaan Nasional RI dapat dilakukan melalui website yaitu e-

resources.perpusnas.go.id. Akses ini terbuka bagi seluruh anggota Perpustakaan 

Nasional RI. Untuk menjadi anggota, cukup melakukan pendaftaran online dengan 

mengklik tulisan anggota atau bisa juga diakses melalui keanggotaan.perpusnas.go.id 

http://www.e-resources.perpusnas.go.id/
http://www.e-resources.perpusnas.go.id/
http://www.e-resources.perpusnas.go.id/
http://www.e-resources.perpusnas.go.id/
http://www.e-resources.perpusnas.go.id/
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Stakeholder 

Resource sharing menyasar pada para pengguna perpustakaan (berikutnya disebut 

pemustaka). Pemustaka dibantu oleh pustakawan melalui berbagai panduan dan 

program literasi informasi. 

Sumber Daya Manusia 

Perpustakaan memerlukan sumber daya manusia yang mengerti prinsip resource sharing 

ini. Terutama pustakawan yang mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Electronic data systems management 

Memiliki pengetahuan atas perpustakaan, lebih spesifik lagi tertarik kepada 

internet dan sistem data elektronik. Dan pengetahuan atas kebutuhan pengguna. 

2. Electronic data systems analysis 

Memiliki pengetahuan atas sistem elektronik dan perangkat lunak yang mungkin 

digunakan oleh perpustakaan, serta mampu menganalisa, mengintegrasikan atau 

mengganti program perpustakaan yang telah ada. Juga mampu 

merekomendasikan perubahan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan 

pelayanan pada pemustaka 

3. Training 

Memiliki kemampuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan pribadi 

serta mampu mengajari staf perpustakaan lain. Tidak lupa mengevaluasi 

program pengajrannya. 

4. Intra-net system development and administration 

Memiliki pengetahuan Sumber daya elektronik yang tersedia di internet serta 

meningkatkan kemampuan sistem dan memperbaiki sistem intranet. 

5. Advocacy of electronic systems 

Mengerti perbedaan kelebihan dan kekurangan koleksi digital dengan berbagai 

cara sehingga pemustaka tertarik.  

6. Communications 

Menyediakan informasi secara jelas kepada 
pemustaka baik melalui verbal ataupun tulisan. 

7. Initiative 

Gabungan kemampuan penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah 

dan menganalisa serta menemukan solusi yang baik. 

8. Accountability 

Mampu menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu. Serta mengawasi 

dan melacak pengeluaran apakah sesuai dengan anggaran 

9. Leadership 

Menjalankan interpersonal, menjalankan nilai-nilai organisasi, serta mampu 

berubungan dengan staf lain dan pemustaka dengan baik. 
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10. Flexibility 

Mampu kerja multitasking dan bekerja di bawah tekanan. 

Sarana dan prasarana 

Dalam persiapannya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang 

mencakup: 

a. Perangkat keras 

Perangkat keras, merupakan unsur yang bersifat tangible (dapat dilihat, diraba, 

disentuh) dalam mengolah bahan perpustakaan sebagai unsur pembangun 

sistem informasi dengan memanfaatkan perangkat teknologi. Yang dimaksud 

perangkat keras disini adalah sebuah komputer dan alat bantunya. 

b. Perangkat lunak 

Perangkat lunak diartikan sebagai metode atau prosedur untuk 

mengoperasikan komputer agar sesuai dengan permintaan pemakai. 

Kecenderungan dari perangkat lunak sekarang mampu diaplikasikan dalam 

berbagai sistem operasi, mampu menjalankan lebih dari satu program dalam 

waktu bersamaan (multi-tasking), kemampuan mengelola data yang lebih 

handal, dapat dioperasikan secara bersama-sama (multi-user). 

c. Jaringan 

Pengertian jaringan secara umum adalah sekumpulan elemen yang saling 

berhubungan melakukan suatu fungsi khusus untuk mencapai tujuan bersama. 

Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerjasama untuk suatu tujuan 

bersama. Selain itu, jaringan komputer merupakan kumpulan komputer, printer 

dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data 

bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan  

pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. 

d. Pedoman dan Standar 

Pedoman dan standar merupakan panduan untuk melakukan suatu kegiatan. 

Seperti Pedoman Resources Description and Access (RDA), Pedoman 

Pengolahan Bahan Pustaka, Pedoman Klasifikasi, dst.  
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Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional terkait koleksi digital: 

1. Perpustakaan Nasional RI mengembangkan bahan perpustakaaan (resource) 

digital bersifat multiple media atau terdiri dari berbagai media dan bahan 

multi media berupa kombinasi dua atau lebih media, disajikan dalam bentuk 

digital.  

2. Perpustakaan Nasional RI mengembangkan bahan perpustakaan digital 

berdasarkan dua  cara. Pertama, hasil alih media bahan perpustakaan. Cara 

ini sekaligus merupakan sarana preservasi bahan pustaka. Dengan 

digitalisasi maka tingkat resistensi bahan perpustakaan akibat kontak fisik 

dengan pemustaka dikurangi. Pemustaka dengan kepentingan terbatas cukup 

mengakses dalam format digital. Format aselinya tetap aman karena 

disimpan dan terus dirawat dengan cara khusus. Kedua, pengadaan bahan 

perpustakaan elektronis (e-Resources) berupa membeli e-book dan 

melanggan e-journal.  

3. Alih media dengan cara ini dlakukan terhadap bahan pustaka milik publik 

(public doman) dan terbitan sendiri, sehinga tidak melanggar hak cipta 

sesuai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

4. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan science park/technopark. 

5. Mengembangkan kerjasama pengembangan koleksi dengan stakeholder lain 

seperti istana negara, kraton, lembaga pelestari budaya, dan organisasi 

lainnya. 

Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem untuk bekerja dengan sistem lain, 

dengan tampilan muka sangat mudah dimengerti, untuk bekerja saat ini atau di masa 

yang akan datang, tanpa implementasi dan akses yang terbatas. 

Perpustakaan Nasional RI sedang membuat program interoperabilitas yang bernama 

onesearch.id. Berisi katalog induk dari berbagai perpustakaan di seluruh Indonesia. 

Sehingga memudahkan kegiatan resource sharing. Pemustaka bisa mencari tahu suatu 

koleksi berada di perpustakaan mana. 
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Record Appraisal: Several Methods and Design in Indonesia 

 
Dina Oktaviana20 

Universitas Indonesia 
 

 

Abstract 

Record that created by government agency or private sector, have quantity that increase 

every day. Activity and transaction  in the organization that held every day, cause an 

organization created records. Limitations of storage media make such records must be 

sorted which are actually still needed in the organizations within certain period of time, 

whether for long  or short term, in office domain and repository domain. The important 

Policy in process of record management is  “Appraisal”. As a policy in the organization, 

Appraisal will be a contra version, for record institution. Appraisal  will determine the 

success of record institutions in carrying out its functions, and because each 

organization has its own characteristics and different functions. Record appraisal 

determined efectivity and eficiency in the organization, and also for accountability and 

transparency in the organization.  This research use literature review methods.  Describe 

about record appraisal  in last period from some countries.  In this research also 

Describe the conditions of record appraisal in Indonesia, as well as record appraisal 

movement substantially in postmodern era. However organizations are looking for the 

best formulation in record appraisal, there are no perfect methods  in record Appraisal 

methods. But choose the best record appraisal is a must for controling the organization 

early 

 

Key word: appraisal, record, methods, indonesia 

 

 

Penilaian rekod merupakan hal mendasar yang harus dikuasai sebelum 

membangun sistem rekod sebuah lembaga. Idealnya tidak lebih dari 10% dokumen yang 

bisa disimpan dalam suatu organisasi sebagai rekod statis. Artinya, menjadi suatu hal 

yang wajib organisasi melakukan penilaian terhadap rekodnya, guna mencapai efisiensi 

kerja yang sehat. Kennedy (1998) menyebutkan alasan penting kenapa harus ada 

penilaian rekod adalah pertimbangan biaya, karena untuk merawat rekod, diperlukan 

biaya, baik itu untuk perawatan rekod, gedung ataupun tenaga pengelolanya. 

Manajemen resiko juga menjadi hal yang sangat mendasar yang perlu dipertimbangkan 

dalam manajemen rekod. Artinya setiap penilain pasti mengandung pro-kontra yang 

harus diantisipasi dengan baik, yakni dengan analisis yang matang sebelum membuat 

keputusan penilaian. Seringkali manajemen resiko kurang diperhatikan oelh suatu 

organisasi, sehingga dasar pertanggung jawabannya kurang jelas. Kurang tegasnya 

aturan yang dibuat ini bisa menjadi keresahan bagi pegawainya, permasalahan pada 

beberapa lembaga adalah ketakutan untuk memusnahkan dokumen, atau yang paling 

sederhana adalah menilai rekod dan non rekod. Masih banyak pengelola yang ketakutan 

akan hal itu, ketakutannya tidak lain adalah jika ia tidak menyimpan dokumen tersebut, 

akan dicari kemudian hari (Smyth, 2010). 

                                                 
20 Korespondensi: Dina Oktaviana, Universitas Indonesia. Jalan Salemba Raya nomor 4, 

Jakarta. Telepon: 021 – 7867222. Email: dina.oktv@gmail.com 

mailto:dina.oktv@gmail.com
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Undang-undang nomor 43 tahun 2009 merupakan landasan tertinggi bagi 

penyelenggara Kearsipan. Tidak secara khusus membahas tentang penilaian rekod, 

namun hal-hal yang berkenaan dengan penilaian seperti jadwal retensi rekod dan 

penyusutan rekod. Begitupun juga dengan PP nomor 28 tahun 2012. Keputusan 

penilaian rekod, merupakan bagian dari perencanaan manajemen resiko dalam suatu 

organisasi. Aturan dan dasar hukum yang jelas sangat diperlukan dalam melakukan 

penilaian rekod. Makalah ini memiliki tujuan untuk memberikan kajian tentang 

penilaian rekod dengan memaparkan berbagai metode yang dijadikan acuan sebagai 

penilaian arsip dari berbagai Negara yang berkembang dari waktu ke waktu. Tujuannya 

agar penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan tentang strategi penilaian 

yang efektif bagi lembaga pengelola rekod di Indonesia, sebagai pondasi awal dalam 

membuat sistem manajemen rekod. 

 

Metode  

Penelitian ini adalah jenis penelitian Studi Pustaka, metode tersebut dipakai untuk 

mendapatkan teori-teori yang relevan (Badriah, 2006). Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, yang didapat dari berbagai pustaka.  

 

Hasil 

Metode penilaian arsip 

Menurut Duranti (1994) penilaian rekod merupakan proses pembentukan nilai 

dokumen yang dibuat atau diterima dalam proses pelaksanaan pekerjaan, kualifikasi 

nilai tersebut, dan ditentukan oleh waktu. Tujuan utama dari penilaian adalah untuk 

mengidentifikasi dokumen yang akan terus menerus dipertahankan untuk periode waktu 

tak terbatas. Setidaknya dalam melakukan identifikasi dapat dengan menargetkan suatu 

rekod menjadi rekod, berkaitan pula dengan suatu peristiwa atau kegiatan. Biasanya 

disebut penilaian untuk seleksi. Bisa juga adanya penumpukan rekod sehingga manajer 

rekod berada di antara rekod. Duranti merupakan penggagas penilaian rekod yang 

berasal dari Amerika, kemudian gagasannya disusul dengan gagasan lain. Gagasan-

gagasan atau metode dalam melakukan penilaian rekod ini merupakan landasan penting 

yang harus diketahui oleh manajer rekod, sebelum melakukan membuat sistem 

manajemen rekod. Berikut merupakan beberapa metode berkenaan dengan penilaian 

rekod yang berkembang pada beberapa Negara yang dijadikan acuan dunia serta 

perkembangannya.  

(a) Taksonomi Eropa atas Penilaian Rekod. Taksonomi ini diperkenalkan oleh 

sir Hillary Jenkinson pada tahun 1922. Yang menjadi ide besarnya adalah Apa yang 

Nampak dari rekod yang diciptakan adalah akumulasi alami atas aktivitas umum yang 

terjadi. “Single out preservation” tanpa konsiderasi dari penggunaan di masa depan, 

yang menjadi kelebihan dari gagasannya  adalah rekod yang terkumpul  memberikan 

kualitas rekod autentik dan imparsial (Scwartz and Cook, 2002). Penilaian bukan 

bergantung pada kuasa manajer rekod namun lebih menekankan kepada nasib atas 

rekod itu sendiri. Dengan demikian pencipta rekod harus bertanggung jawab atas 

penilaian rekod, yang menjadi kewajiban seorang manajer rekod hanyalah 

mempertahankan fisik dan moral dari suatu rekod, integritas,  imparsial, autentik dan 

nilai rekod. Jenkinson menawarkan argumennya yakni interelasi, akumulasi alami, 

keunikan dan otentisitas rekod (dalam Cook, 2001). Dengan penilaian yang didasarkan 

pada akumulasi alami dan tujuan rekod, melihat rekod sebagai suatu hal yang konsisten. 
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 (b) Taksonomi Penilaian Rekod Amerika. Durranti (2014), sebagaimana 

disinggung di atas, menawarkan penilaian rekod, dengan dimulai dari menjelaskan 

karakteristik rekod yakni ketidakberpihakan, jujur, sehingga bisa menjadi pembuktian 

hukum dan sejarah. Kedua, rekod adalah keaslian. Ketiga, rekod bersifat alami sehingga 

dalam penciptaannya rekod berbeda dengan museum yang memiliki fungsi 

mengumpulkan secara artifisial. Metodologi penilaian rekod menurut Durranti (2014) 

bergantung pada asumsi bahwa ada hubungan erat antara administrasi yang relevan dan 

penelitian yang secara signifikan  terus berkelanjutan. Hal ini karena kedekatan antara 

tujuan pencipta dan manajer rekod.  Duranti mengutip pendapat Erns Posner bahwa   

dua prinsip metodologi mendasar dari ilmu rekod yang menekankan pada keutamaan 

asal, struktur, dan fungsi dari isi, penggunaan, atau kepentingan serta prinsip-prinsip 

yang diterima secara luas. Pendekatan kali pertama inilah yang kemudian mendasari 

penilaian secara mikro (Durranti, 1994). 

Pencatatan rekod, adalah upaya mempertahankan konten rekod, tidak semata 

hanya sebagai nilai pembuktian saja adalah ciri ideologi Schelenberg. Gagasan ini 

mendapatkan banyak reaksi diantarannya adalah adanya beberapa masalah pada sekolah 

rekod di Amerika, yang terfokus pada life cycle model, sebagaimana ditawarkan oleh 

Schelenberg. Namun kemudian, saat Record Continuum Model mulai dikenalkan oleh 

Mc Lean, sangat berbeda dengan life cycle, yakni keseluruhan proses saling terkait dan 

tidak bisa dipisahkan, dengan demikian manajer rekod dan manajer rekod di Amerika 

harus berkordinasi secara massif. Masalah selanjutnya yang ada dalam ideologi 

Schelenberg adalah adanya kuasa yang besar bagi manajer rekod untuk mengelola 

rekod, tanpa adanya pendampingan dari pencipta rekod. Tentu tidak akan mudah bagi 

manajer rekod atau penciptanya, satu hal yang harus sangat diingat oleh manajer rekod 

adalah karena ia harus mengelola rekod tidak semata kuantitas, ataupun transparansi, 

namun juga berkenaan dengan konteks.  

(c) Strategi Dokumentasi. Larry Hacman dan Hellen Samuels adalah pencetus 

dari ideology ini. Pendukungnya adalah salah satu penulis ternama bidang rekod yakni 

Richard Cox. Pendekatan jenis ini adalah pendekatan analitis untuk melakukan 

penilaian rekod yang terlihat tidak dari rekod individu namun keseluruhan rekod yang 

ada. Hal ini sedang berlangsung, analisis, desain pendekatan kooperatif, promosi dan di 

implementasikan oleh pencipta rekod, yang menjadi kunci dalam pendekatan ini adalah 

keseluruhan analisis untuk didokumentasikan. Pemahaman yang dalam akan suatu 

masalah, pada dokumen yang tercipta (Samuels, 1991). 

(d) Penilaian Makro-Fungsional. Terry Cook, mantan direktur rekod nasional 

Canada adalah pencetus dari gagasan ini. Gagasan yang ditawarkan adalah pemilihan 

rekod yang didasarkan pada analisis fungsi pencipta, program, kegiatan dan interaksinya 

dengan klien. Fokus dalam pendekatan ini adalah mengarah pada konteks social di 

mana ia tumbuh, agar mampu menangkap fungsi-fungsi, program atau kegiatan. Nilai 

lebih dari pendakatan ini adalah menawarkan 3 keuntungan menurut Beaven dalam 

Kennoshi dan Moatlhodi (2012) yakni (a) membebaskan rekod dari bahaya bahwa 

asumsi apriori tentang nilai-nilai rekod yang mungkin akan mengganggu ketika 

membangun akuisisi atau penilaian strategi, (b) menghillangkan resiko dan dugaan 

kegunaan di masa depan, (c) pergeseran penilaian dari pasif pada rekod apapun 

kemudian mengubahnya pada hal yang direncanakan, berbasis provenans yakni ”kreasi 

konteks” dengan inipun banyak ditentang dalam prakteknya, karena pendekatan makro 

dirasa memicu adanya kehilangan dokumen.  



130 

 

 (e) Substansi Penilaian Rekod. Duranti (1994) berpendapat bahwa rekod adalah 

seluruh dokumen yang dibuat atau diterima dalam kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi, dan hubungan di antara dokumen mereka. Keadaan penciptaan membuat 

rekod dengan karakteristik bawaan tertentu, yang harus dijaga utuh. Fungsi utama dari 

rekod untuk mempertahankan keberadaan organisasi agar tidak terputus, menjadi bagian 

dari kehidupan sosial, dan melindungi integritas mereka dengan menjaga rekod agar 

fisik dan nilai intelektualnya tidak rusak. Tujuan akhir dari penilaian rekod adalah agar 

dapat menjadi bagian  dari generasi berikutnya sebagai saksi yang dapat diandalkan, 

terpercaya, dan lengkap dari tindakan sosial sehingga rekod merupakan sumber 

informasi dalam pengambilan keputusan di masa depan. Ada berbagai faktor yang 

menjadi pertimbangan penilaian akan rekod, yakni, (1) Menghindari adanya duplikasi. 

(2) Accesibility, di mana mempermudah adanya temu kembali informasi. (3) Reliability 

dan Kelengkapan. (4) Cost of retention. (5) Scarcity. (6) Usia simpan suatu dokumen. 

(7) Privasi organisasi dan individu (Mirmarni, 2008). 

Dengan demikian maka penilaian rekod akan menguntungkan lembaga tersebut 

karena pertama dapat mengidentifikasi dan melindungi sejak terciptanya rekod sampai 

diakses dan digunakan oleh organisasi. Kedua, dapat mengatur kondisi penyimpanan 

sejak awal sehingga mengurangi biaya preservasi. Konsep ini mendukung gagasan 

sebelumnya bahwa metodologi penilaian rekod, harus dilakukan sebagai kontrol utama 

sebelum sistem kearsipan baik konvensional ataupun elektronik bisa berjalan dengan 

komprehensif dalam suatu organisasi 

                                                                                    

Penilaian rekod di Indonesia 

Pelaksanaan penilaian rekod di Indonesia didasarkan pada keputusan yang sangat 

tinggi yakni Undang-undang dan juga peraturan pemerintah. UU nomor 43 tahun 2009 

dan juga PP Nomor 28 tahun 2012 atas pelaksanaan undang-undang kearsipan nomor 43 

tahun 2009. Sebagaimana disinggung di atas dalam pertaturan perundangan ini 

membahas tentang jadwal retensi rekod dan penyutan. Pada pasal 47 Undang-udang 

kearsipan pasal dua menyebutkan “Penyusutan rekod yang dilaksanakan oleh lembaga 

negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD 

dilaksanakan berdasarkan JRA dengan memperhatikan kepentingan pencipta rekod 

serta kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara”  

Landasan lain adalah PP No. 34/1979 Tentang penyusutan rekod SE/01/1981 

Tentang penanganan rekod inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan 

pemerintah tentang penyusutan rekod SE/02/1983 Tentang pedoman  umum untuk 

menentukan nilai guna rekod. Undang-Undang No. 8 tahun 1997 Tentang Dokumen 

Perusahaan. Sementara itu baru baru ini rekod nasional sebagai dewan Pembina rekod 

mengeluarkan peraturan Kepala ANRI (Perka) Nomor 14 tahun 2015 tentang tata cara 

penyusunan jadwal retensi rekod. Semua peraturan ini membicarakan hal teknis 

berkenaan dengan penyusutan rekod ataupun penyusunan JRA sebagai alat untuk 

menilai rekod dalam proses penyusutan.  

Arsip nasional Republik Indonesia dalam visinya yang ke empat yakni 

“Preserving archives as collective memory and identity of the nation and national 

heritage as well as cultural heritage”. Tersirat dalam misi tersebut bahwa sebagai 

pembina pelaksanaan kearsipan yang ada di Indonesia. Arsip nasional mulai mengarah 

pada pengelolaan arsip/rekod berbasis kepentingan Bangsa, yakni sebagai memori 

kolektif dan identitas nasional. Maka konsekuensi dari misi ini adalah adanya campur 

tangan ANRI dalam penilaian arsip pada masing-masing lembaga dalam bentuk 
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monitoring usulan JRA. Karena JRA adalah salah satu alat dalam melakukan penilaian 

dalam suatu organisasi.  

 

Simpulan 

Penilaian rekod didasarkan pada kebutuhan suatu organisasi. Penilaian 

dilakukan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam segala aspek guna mendukung 

kinerja suatu organisasi dengan demikian maka tidak ada formulasi terbaik secara 

umum untuk penilaian rekod. Ada beberapa metode dan cara pandang penilaian rekod 

mulai dari tradisional, modern dan juga postmodern. Semua penilaian ini didasarkan 

pada kondisi masyarakat dan juga perkembangan teknologi yang ada. Pada dasarnya 

rekod dikelola untuk dimanfaatkan nilai gunanya, baik primer ataupun sekunder. 

Penilaian rekod postmodern berbasis pemanfaatan rekod untuk bangsa, dengan 

demikian maka instansi pemerintah pusat mengambil andil cukup tinggi dan peran serta 

pengelola rekod masing-masing lembaga juga sangat penting. Meski cukup 

kontroversial, ketegasan akan penilaian rekod diperlukan sejak dini atau sebelum sistem 

manajemen rekod berjalan untuk mengontrol rekod yang akan diciptakan, dengan kata 

lain melakukan preservasi sejak rekod diciptakan. Maka memakai metode apapun harus 

disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini dan diarahkan untuk 

kepentingan bangsa. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah identifikasi 

penilaian arsip yang lebih dalam di Indonesia, baik dari lembaga Negara ataupun 

Swasta.  
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Abstract 

In Indonesia, the reading activity is not a pleasure activities for children in all economy 

social status. Most of them are not live decently. There are still many children who 

work on the streets who are not enjoying a school. They pushed to be survived with 

many reasons. Such as micro reasons that inharmonious family, factor messo the child 

is an asset to help increase family income, as well as the macro factors of economic and 

educational factors. Based on this condition, the researchers want to know the reading 

behavior of street children in Indonesia. The method used are survey with descriptive 

type that describes the reading behavior of street childrens. Research sites is in Surabaya 

which is one big cities in Indonesia with the large number of street children. The total 

sample are 31 respondents. The results of this study stated that the factors that motivate 

reading activity is an internal factor that is by reading could increase knowledge and 

facilitate the reading and the external factors as invited friends/neighbors/thugs. Their 

reading behavior relatively considering as mild reader that reads 1-2 books per month 

with long each reading is less than 1 hour. Community libraries has a considerable role 

in developing their reading behavior. Therefore, they need support to continuing facility 

development in order to increase the reading behavior of street children. 

 

Key words:  reading behavior, street children 

 

 

The Reading skills of children have not been evenly distributed. Central Bureau 

of Statistics in 2002 showed that the population of children (up to age 10 years) who can 

not read - write is quite large, which is about 18.7 million people. Population aged 10 to 

44 years who are illiterate totaled 5.9 million, and illiterate population aged over 45 

years amounted to 12.8 million people. Province of Papua, West Nusa Tenggara and 

East Nusa Tenggara about 20 percent of the population was classified as illiterate 

(Pendit, 2007: 44). The literacy uneven results in inequality of various aspects of life. 

Not all children in Indonesia guaranteed a child's rights. There are still many children in 

Indonesia who live on the streets so often called street children. Street children are 

children aged 5-18 years who roam or do their activities on the streets. According to the 

definition by the Ministry of Social Affairs (2005:5), street children mostly have dull 

appearance and ragged clothing and spend their time on the road more than 4 hours per 

day. It is also reported that there are 4.5 million street children in Indonesia, which is 

about 1.8% of the total population of Indonesia (www.beritasatu.com, January 18, 

2014). There has been an increasing number of street children per year: 1,441 street 
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children in 2001; 1,852 in 2002; 2,310 in 2003; and 2,417 street children in 2004. The 

increasing number of street children raises questions about the effectiveness of street 

children handling in Surabaya. The data from the Social Service noted that in the year 

2003, 1,797 out of 2,310 street children were boys and the remaining 541 children were 

female (http://benradit.wordpress.com/2014/03/24/apakah-education-have-equal-in-

indonesia/, March 24 2014). The contributing factors of being street children, among 

others, are micro factors (immediate causes) or factors relating to the child and the 

family, meso factors (underlying causes) or factors from the community, and the factors 

associated with the macro structure (basic causes) such as economic condition, eviction, 

and education. Not to mention the different ways of seeing the problem by the 

government elements: welfare approach (street children as  in need of care) and security 

approach (street children as a trouble maker), as well as the fact that space for children 

to play (field, garden, and vacant land) is diminishing. These factors affect the 

children’s motivation to develop themselves. It is reported that there are around 9 

million people of Indonesia has not fully freed from the chains of illiteracy 

(http://benradit.wordpress.com/2014/03/24/apakah-education-have-equal-in-indonesia/, 

March 24 2014). High and low illiteracy rates will also determine the level of Human 

Development Index (Human Development Index-HDI) of the nation. Therefore, it is 

necessary to empower the community, including street children. One way to empower 

street children is to eradicate illiteracy. In so doing, it is necessary to identify their 

reading behavior or reading habit because some street children are happy to read but 

some other are not. 

 

Method   

This study uses descriptive type. Descriptive type is used to know the 

description of reading behavior of street children in Indonesia. The appointed 

population is street children. This study is done in Surabaya as one of the biggest cities 

in Indonesia. Sampling withdrawal technique used is purposive sampling; street 

children who have ever benefited the existence of library. Number of the samples are 31 

respondents. Data accumulating technique used in this study is by accumulating primary 

data directly done by the researcher of this study through structured interviews executed 

to street children as well as secondary data accumulation gotten from materials which 

have been processed by other parties.     

 

Result 

 Based on result of field surveys, there are some data found:  

Table 1 Age 

Age F Percentage 

4 – 7 years old 3 9,68 

8 – 11 years old 12 38,71 

12 – 15 years old 4 12,90 

16 – 19 years old 2 6,45 

Total 31 100 

 

 The samples of this study are 32 street children in Surabaya who consist of 

51.61% females and 48.39 % males. If it is viewed based on their ages, most of them 

are around 8 to 11 years old. They are about 38.71% of all of them. Accoording to 

Piaget (in Suparno, 2001) this age is at the range of concrete operational range. The 
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characteristics of children with this range are their logical and reasoning ways of 

thinking have been developed, the existence of classification and conservation minds, 

and the ability of describing characteristics of an object. Therefore, it is very emminent 

to support on developing their language skill because language could develop their 

abstract and conceptual mind and language is also as a means of telecommunication to 

aid in creating their mind and in supporting to develop their mind.  

 Not all street children have a chance to study at school. Based on data collected 

from respondents, there are 67.74% of street children study at schools and the rest 

32.26% do not study at school. In Indonesia studying at schools is free. But in fact there 

are so many children do not study at school because of economics, environment, and 

family factors. Many of them do not go to school because they must make money and 

become breadwinner for their family members although they are still underage for 

working. 

 

Table 2 Street Children’s Backgrounds  

Street Children’s 

Backgrounds 

F Percentage 

Invited by their siblings 3 9,68 

Asked by their parents 16 51,61 

Nurtured by villain people 3 9,68 

Economics reasons 4 12,90 

invited by friends 4 12,90 

Parents’ fights at home 1 3,23 

Total 31 100 

 

Based on the above table, it is shown that mostly (51.61%) children decide to be 

street chidren because they are asked by their parents to do so. Their parents work on 

the streets and  they ask their children because their income is not enough for meeting 

all their daily life’s needs. Beside being asked by their parents, another factor that 

becomes the trigger for them to be street children is because of economics demands 

(12.90%). Children with their own initiatives have willingness to work at streets 

because they see that by working they could earn some money. Besides, environment 

factor such as being invited by friends to work on streets (12.90%), being asked by their 

siblings to work on streets (9.68%), being nurtured by villain people because their 

parents are death (9,68%) are other factors that make children work on streets. Their 

environments have big potential on bringing them to live and work on streets. Money 

factor becomes a main interest for them and then becomes a custom for them to live on 

streets. Non condusive family life, such as parents who often fight, also becomes an 

important background on making children to be street children. The number is 3.23%. 

Based on its characteristics, the classification of street children in this study is as 

such stated by Sudrajat (2000) that street children are categorized into three (1) children 

on the street, children who have economy activities on street as workers but they still 

have tight bond with their parents. Their motivation to work on street is because of 

money. They want to help their parents because they see that their parents’s economy 

condition is far from enough. (2) Children of the street, namely children who have full 

participation on streets. Most of them do not have good relationship with their parents. 

Many of them run from their homes because they do not have harmonious bond with 

their parents. (3) Children from families of the street, namely children who come from 
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families who live on streets. Most of their family members work on streets so that it is 

very easy for them to participate on working on streets.  

Some factors that trigger the emergence of street children are micro  level factor 

(immediate causes), meso level factor (underlying causes), and macro level factor 

(basic causes) (Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2009). Micro  level factor is factors 

that have something to do with relationship between kids and their family members, for 

example kids running from their family, reasons caused by family, a weakened family 

bond, and the lack of communication between parents and their kids. Meso level factor 

is factors that could be found from the society, for example in a poor society kids are an 

asset for helping on increasing family’s income. On other society urbanization becomes 

a custom and the kids of ubanized families tend to follow the custom. Rejection of 

society and a stigma of street children as the candidates of criminals is another example. 

Macro level factor is factors that have relationship  with macro structures, such as 

economy; the eviction and expulsion of poor families from their properties or houses; 

education because of high school fee; teachers’ discriminative attitude toward students 

and technical as well as bureaucratic provisions that beat the opportunity for kids to 

study; non diversity views had by government elements on viewing street children as a 

group who need care (welfare approach) and an approach which considers street 

children as trouble makers (security approach); development has sacrificed playgrounds 

for children (yards, parks, and empty properties).  

 

Table 3 Street Children’s Activities 

Street Children’s Activities F Percentage 

Busking 24 41,38 

Begging for money 22 37,93 

Goods Scavenging 1 1,72 

Cleaning cars’ mirrors 5 8,62 

Pickpocketing 1 1,72 

Selling Newspapers 2 3,45 

Being Umbrella Girls/Boys 2 3,45 

Robbing 1 1,72 

Total 58 100 

 

Major activity of street children is busking (41.38%) by using a small guitar or 

just clapping their hands. They commonly could be found around traffic light areas. 

When the traffic light turns into red they approach people who stop their vehicles in 

front of the traffic lightt area. Oftentimes they bring their little brothers or sisters by 

holding their hands or their bodies. Begging for money is also an activity often done 

according the survey (37.93%). Usually they beg for money with the reason for buying 

foods or for helping them paying their school’s fee. Beside those activities, there are 

also negative activities done, for example by pickpocketing or robbing, although only 

some of them do those negative things. Because of the negative things done by only 

small portions of the street children, there is a stigma around the society that street 

children are trouble maker or criminals.  
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Table 4 Cross Tab of Number of Books Read and Reading Length of Time  

Reading 

length of time  

 

Number of 

book read 

< 1 hour 1 – 2 hour > 2 hour Total 

f % f % f % f % 

1-2 12 38,71 1 3,23 0 0 13 41,94 

3-4 4 12,90 3 9,68 0 0 7 22,58 

5-6 2 6,45 7 22,58 0 0 9 29,03 

7-8 0 0 2 6,45 0 0 2 6,45 

Total 18 58,06 13 41,94 0 0 31 100 

 

Most of the books read by street children per month is 1 – 2 books with the 

length of time for each reading less than 1 hour. Therefore, the type of reading for street 

children is light reader. They have not yet made reading as a custom or even as a need. 

They have not felt the important of reading. Only a little of them have awareness on 

reading but the length of time for them to read still less than 2 hours. It does so because 

most of their time is spent on streets. They only read when they have spare time. 

Most of them read in community’s library (61.29%), namely a library managed 

for street children. In this place they could rest from their activities on streets. Beside 

providing reading materials the place also provides facilities for honing their talents. 

Frequently the street children fostered by the library are succesfull and leave the street, 

one of them becomes an artist. Beside community’s library, school library and public 

reading places are often benefited by them. Recently there is a public reading place in 

every village district’s hall managed by city’s/area’s library as well as NGOs. Thus, 

with the public reading places which have the characteristics of getting closer to the 

street children community and easier to be reached, it is hoped that there are so many 

more people aware of the importance of reading, especially for street children. 

 Reading motivations had by them are various. Mostly for getting more 

knowledge (48.39%), 35.48% of them because they are aksed by 

friends/neighbors/villain people, and another 16,13% because they want to read better. 

Thus, intrinsic motivation is the most widely reason that make them reading, such as 

their willingness to increase their knowledge and making them read fluently. Reading 

intrinsic motivation is willingness to get involved in activity for the sake of self pleasure 

or for meeting curiosity (Hidi & Harackiewicz, 2000). Those who are motivated 

intrinsicly have high perception toward their ability and consider a challenge  as a 

chance to develop new skill as well as to fix their competence levels (Guthrie, 

Wingfield, Metsala & Cox, 1999). Reading behavior is stronger if their intrinsic 

motivation is strong added with extrinsic motivation. Kids who are motivated 

extrinsicly solve an activity for getting grade or reward (Hidi & Harackiewicz, 2000). 

Extrinsic motivation is an outside encouragement such as an invitation from 

environment around them. Thus, the influence of environment is very important to grow 

reading behavior.   
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Table 5 Cross Tab of Books Often Read and Reasons  

Reason 

 

Books 

often read 

Knowing 

news 

Like Study Fluent 

Reading 

Total 

f % F % f % f % f % 

Textbooks 0 0 0 0 6 19,35 0 0 6 19,35 

Storybooks 0 0 15 48,39 1 3,23 6 19,35 22 70,97 

Magazine 0 0 1 3,23 0 0 0 0 1 3,23 

Newspaper 1 3,23 0 0 0 0 0 0 1 3,23 

Novel 0 0 1 3,23 0 0 0 0 1 3,23 

Total 1 3,23 17 54,84 7 22,58 6 19,35 31 100 

 

 The type of books that are often read by most of them is storybooks (70.97%) 

with reason that they like them. Storybooks are light reading materials that could 

entertain them. This is reading for fun (reading pleasure). This activity could be a 

trigger for them to like reading. All this time reading activity is identical with studying 

so that kids feel forced to read because it is considered as a boring thing to do. 

Indonesia’s education system which still apply recitation so much makes reading 

activity as a coercion so that many kids do not like reading. Storybook materials could 

also be packed for their study sources. They confess that reading storybooks make their 

reading skill become fluentlier. Magazines and novels also become their reading options 

(19.35%). They often use textbooks for studying. These reading sources become an 

alternative for street children, whether they study at schools or not.  

 

Table 6 Cross Tab of Library’s Visit Intensity and Its Benefits 

Benefits 

 

 

Visit 

Intensity  

Achievement 

at School 

Fluency 

on 

Reading 

Being 

Taught 

Able to 

make a 

piece 

of work 

Getting 

Knowledge 

Become 

Motivated 

Total 

f % F % f % f % f % f % f % 

< 3 

times 

1 3,23 15 48,39 3 9,69 1 3,23 5 16,13 1 3,23 26 83,87 

3 – 4  

times 

0 0 0 0 1 3,23 1 3,23 0 0 0 0 2 6,45 

> 4 

times 

1 3,23 0 0 1 3,23 0 0 1 3,23 0 0 3 9,68 

Total 2 6,46 15 48,39 5 16,13 2 6,46 6 19,35 1 3,23 31 100 

 

 Mostly their visit intensity to a library is less than 3 times per week. They 

confess that by visiting the library their reading skill becomes better. Besides, other 

benefits got are the street children get knowledge, there are some facilitators who could 

teach them and substitute their school activities, they get achievement at school, they 

could make a work because the library does not only provide reading books but also 

facilitate to develop their interest and talent, as well as making them motivated so that 

they could have dreams for their future.  
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Conclusion  

In Indonesia, reading activity is not regarded as a primary needs, including for street 

children. Most of them regarded as the light reader who reads 1-2 books per month with 

long each reading is less than 1 hour. They do a reading activity in a community library 

in the form of galleries that facilitate them to develop their abilities. This studio 

provides reading materials, tutor, as well as facilities to develop their interests and 

talents. Not all street children enjoyed schools. So, the studio is very helpful to them and 

can be used as a substitute school. The most frequently -read book is a story book with 

refreshing as a reason. The factors that motivate them to read is an internal factor that is 

to increase knowledge, facilitate reading and external factors which invited friends / 

neighbors / thugs. Although the library is considered to facilitate them to read, but the 

intensity of their visit is fairly low at less than 3 times a week. Therefore, it is necessary 

impetus to make them more aware of the importance of reading and enlighten them that 

their future can still be improved by developing their potential so they are not confined 

to living on the streets. 
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Abstrak 

Perpustakaan Nasional RI diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 

sebagai pembina terhadap segala jenis perpustakaan di seluruh Indonesia.Dalam 

melaksanakan tugas pembinaan Perpustakaan Nasional harus berkoordinasi dengan 

pemerintah daerah diantaranya pemerintah provinsi yang diwakili oleh perpustakaan 

provinsi yang dapat dikatakan mewakili pemerintah provinsi dalam urusan 

perpustakaan.Perpustakaan Nasional RI dalam berkoordinasi dengan perpustakaan 

provinsi telah difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi berupa telepon, 

faksimili dan internet. Selain itu koordinasi juga dapat dilakukan dengan surat menyurat 

konvensional maupun tatap muka secara langsung. Penelitian ini ditujukan cara apa 

yang lebih umum digunakan oleh perpustakaan nasional RI dalam melakukan 

koordinasi dengan perpustakaan provinsi dan hal-hal yang melatarbelakanginya.Metode 

yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan partisipatif, yakni peneliti dengan 

yang diteliti memiliki kesetaraan dan saling bekerjasama.Dari penelitian ini dapat 

diketahui koordinasi secara tatap muka langsung lebih disukai karena terhadap manfaat 

secara ekonomi maupun social yang dirasakan langsung oleh pelaku koordinasi. Pada 

penelitian ini dapat ditemukan bahwa koordinasi secara tatap muka langsung lebih 

banyak dilakukan dibandingkan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi yang telah dimiliki. Melalui tatap muka langsung pelaku 

koordinasi merasakan manfaat secara langsung baik secara sosial maupun ekonomi 

yang hal tersebut tidak ditemukan jika koordinasi dilakukan dengan memaksimalkan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Key words: perpustakaan, perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, pemanfaatan 

teknologi 

 

 

 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perpusnas) 

sebagai sebuah institusi yang beraktivitas di masa ini tentu dipengaruhi terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi di atas. Perpusnas mempunyai tugas untuk membina, 

mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan di Indonesia dan juga 

melestarikan bahan perpustakaaan  sebagai hasil budaya bangsa. Disamping itu tugas 

Perpusnas adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan 

tugas, Perpusnas mempunyai fungsi antara lain: Mengkaji dan menyusun kebijakan 

nasional di bidang perpustakaan; Melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi 

Pemerintah di bidang perpustakaan. Dari tugas dan fungsi ini sudah jelas bahwa 

Perpusnas mengemban tugas yang sangat strategis dalam bidang perpustakaan di 

                                                 
22Korespondensi: Dimas A. Gammayani. Program Magister Ilmu Perpustakaan 

Universitas Indonesia. Kampus UI, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia. Telepon: 

021-7867222. Email: dimas.gammayani@gmail.com. 
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Indonesia. Perpusnas menjadi instansi kunci bagi maju mundurnya perpustakaan di 

Indonesia. Untuk pembinaan perpustakaan umum menjadi tugas pokok dan fungsi dari 

bidang Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas Perpusnas melalui Bidang 

Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus menghadapi tantangan 

yang berat. Tantangan itu antara lain luasnya Negara Indonesia dengan bermacam suku 

bangsa dengan karakter bervariasi serta infrastruktur yang tidak merata. 

Dalam tulisan ini penulis ingin mengungkap bagaimana salah satu unit kerja di 

perpusnas yang memiliki tugas membina seluruh perpustakaan umum di Indonesia 

dalam  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan koordinasi 

terkait dengan tugasnya dalam membina perpustakaan umum di Indonesia yang 

melibatkan Perpustakaan Provinsi di seluruh Indonesia. 

 

Metode 

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan partisipatif, yakni 

peneliti dengan yang diteliti memiliki kesetaraan dan saling bekerjasama.Disain 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses yang naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik mengenai orang atau obyek yang diteliti (Sugiyono, 2009).Secara 

harfiah, partisipasi berarti "turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan 

atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau proaktif dalam suatu 

kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai "bentuk keterlibatan dan 

keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya 

(intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang 

bersangkutan".(Mikelsen, 2001).Metode partisipatif adalah metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian 

responden Responden di sini adalah seluruh staf dan pimpinan yang berada di unit kerja 

tersebut yang mana terdapat tujh belas orang staf dan satu pimpinan unit 

kerja.Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti menjadi bagian dari unit kerja  

tersebut dan turut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja tersebut. 

 

Hasil 

 Untuk penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di perpusnas telah 

tersedia fasilitas telepon, fax dan internet. Untuk telepon dan fax telah tersedia direct 

line ke masing-masing eselon III. Untuk akses internet telah tersedia di setiap 

workstation  masing-masing staf. Namun tidak semua staff memiliki fasilitas kerja 

berupa komputer. Menurut data dari Biro bertangungjawab terhadap inventaris kantor 

Perpusnas sebenarnya memiliki surplus jumlah komputer yang berarti jumlah komputer 

lebih banyak dari pada jumlah staf yang ada tapi pada kenyataannya di Bidang yang 

menangani pengmbangan perpustakaan umum terdapat empat orang yang tidak 

memiliki fasilitas computer dalam bekerja. Bidang ini juga tidak memiliki web dan 

email resmi dalam menjalankan tugasnya. Aktivitas email untuk kepentingan masih 

dilakukan melalui email pribadi masing-masing staf dan pimpinan walau sebenarnya 

perpusnas telah menyediakan domain @pnri.go.id bagi siapa saja yang 

membutuhkannya untuk keperluan dinas. Ketiadaan email resmi ini disebabkan 

keengganan dari pimpinan untuk mengajukan permohonan resmi kepada bidang lain 

sebagai pengelola domain @pnri.go.id dan juga ada angapan bahwa fitur terbatas pada 
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@pnri.go.id tidak seperti penyedia jasa email arus utama yang sudah umum digunakan. 

Untuk Perpustakaan provinsi seluruhnya telah memiliki fasilitas telepon dan faksimili 

yang dapat dihubungi. 

Seluruh perpustakaan provinsi telah memiliki fasilitas internet dengan kapasitas 

bandwith yang beragam. Untuk email resmi hanya 23 Perpustakaan provinsi yang 

memiliki email resmi dengan dua perpustakaan provinsi memiliki dua email resmi 

(http://pemetaan.pnri.go.id/direktori/umum). Dari 23 email tersebut setelah dilakukan 

tes kontak terdapat empat alamat email yang gagal terkirim dan hanya tiga alamat email 

yang membalas email tes kontak tersebut. Untuk berkoordinasi dengan perpustakaan 

provinsi selama ini memanfaatkan fasilitas telepon dan faksimili. Koordinasi yang 

dilakukan melalui telepon dan faksimili hanya berupa koordinasi awalan berupa 

pemberitahuan atau undangan. Untuk penggunaan email biasanya baru dapat dilakukan 

setelah berkoordinasi terlebih dahulu melalui telepon bahwa akan menggunakan email. 

Dari hal tersebut dapat dipahami mengapa hanya dua alamat email yang menanggapi tes 

kontak yang telah dilakukan sebelumnya. Jika ingin menyampaikan informasi melalui 

email maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti ukuran lampiran yang 

tidak terlalu besar dan menggunakan format yang umum digunakan hal ini dikarenakan 

keterbatasan bandwidth pada akses internet dan fitur pada computer di beberapa 

perpustakaan provinsi.  

Walau sudah menggunakan peralatan komunikasi seperti telepon, faksimili dan 

Internet namun seringkali untuk undangan atau pemberitahuan ke provinsi perpusnas 

harus tetap mengirim surat resmi tercetak melalui pos. Hal ini terjadi karena masih ada 

provinsi yang baru akan menindaklanjuti undangan dan pemberitahuan tersebut setalah 

menerima surat yang terdapat stempel basah dari instansi pengirim. Untuk koordinasi 

awalan tidak jarang juga dilakukan melalui SMS atau telepon seluler antar pihak yang 

berkaitan untuk memangkas birokrasi. Untuk koordinasi lanjutan lebih dipilih 

komunikasi dengan tatap muka langsung. Tatap muka langsung berupa kunjungan baik 

dari perpusnas ke perpustakaan provinsi atau dari perpustakaan provinsi ke perpusnas. 

Koordinasi lanjutan ini meliputi perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi 

kegiatan, pemutakhiran data, survey lapangan dan sebagainya.   

Koordinasi secara tatap muka langsung lebih disukai untuk meminimalisir sekat-

sekat birokrasi antara perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi yang sudah tidak 

memiliki hubungan hierarki lagi.Dengan tatap muka langsung diharapkan juga tidak 

terjadi kesalahpahaman dan kesimpangsiuran dalam berbagi informasi dalam 

koordinasi.Diharapkan juga dengan saling mengunjungi dapat meningkatkan kerjasama 

dan sinergisitas antara perpustakan nasional dan perpustakaan provinsi.Komunkasi 

dengan tatap muka langsung sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk 

orang lain, karena dapat menggunakan kelima alat indra untuk mempertinggi daya 

bujuk pesan yang dikomunikasikan. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan 

paling sempurna, koordinasi dengan tatap muka langsung berperan penting sampai 

kapan pun, selama manusia masih memiliki emosi. Adapun fungsi dari komunikasi 

dengan tatap muka langsung adalah berusaha meningkatkan hubungan insani (human 

relation), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi 

ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain 

(Cangara, 2004:33). Walau pada pelaksanaannya hal-hal yang disampaikan dan didapat 

melalui hal tersebut bisa didapat dengan memaksimalkan penggunaaan teknologi 

informasi dan komunikasi yang ada seperti telepon, faksimili dan koneksi internet atau 

bahkan cukup dengan berkirim dokumen melalui pos. 
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Ada hal-hal lain selain dari hal-hal tersebut diatas yang membuat koordinasi 

secara tatap muka lebih disenangi. Terdapat manfaat ekonomi dan sosial yang didapat 

oleh orang-orang yang melakukan koordinasi secara tatap muka langsung tersebut. 

Dengan lebih dipilihnya koordinasi secara tatap muka langsung maka pelaku koordinasi 

yang ditunjuk oleh pimpinan di atasnya akan diberikan perjalanan dinas untuk 

melakukan koordinasi tersebut, baik dari perpusnas ke perpustakaan provinsi atau dari 

perpustakaan provinsi ke perpusnas. Karena di dalam perjalanan dinas terdapat 

komponen uang saku harian yang secara langsung diterima dan menjadi tambahan 

penghasilan bagi pelaksana koordinasi tersebut. Karena terdapat manfaat ekonomi pada 

hal tersebut maka tidak jarang jika perpustakaan provinsi masih memiliki anggaran 

perjalanan dinas namun tidak mendapat izin dari kepala daerah maka perpustakaan 

provinsi meminta kepada perpusnas untuk mengundang perpustakaan provinsi untuk 

hadir di perpusnas walau sebenarnya sedang tidak ada agenda resmi. Hal itu dilakukan 

untuk mendapatkan izin melakukan perjalanan dinas dari kepala daerahnya. Manfaat 

ekonomi lain adalah jika perjalanan dinas ini dilakukan dari Provinsi ke Jakarta maka 

tidak jarang mereka pulang dengan membawa barang belanjaan yang cukup banyak 

biasanya berupa pakaian yang dibeli di pusat grosir yang ada di Jakarta untuk nanti 

dijual lagi di daerah asalnya dengan harga yang lebih tinggi.  

Koordinasi antara Perpusnas dan Perpustakaan provinsi dengan cara tatap muka 

langsung lebih disukai dibandingkan dengan memaksimalkan teknologi yang sudah 

disediakan. Melakukan koordinasi secara tatap muka langsung sudah menjadi mentalite 

di antara pegawai negeri sipil terutama yang ditugaskan melakukan koordinasi anatara 

perpustakaan nasional dengan perpustakaan provinsi.Hal ini didasari dengan adanya 

motif ekonomi dan sosial pada pelaksanaan koordinasi melalui tatap muka langsung. 

Munculnya motif ekonomi ini karena perjalanan dinas sudah sejak lama dijadikan cara 

oleh para pegawai negeri sipil di Perpusnas maupun Perpustakaan Provinsi untuk 

dijadikan penghasilan tambahan. Perjalanan dinas sebagai penghasilan tambahan 

pegawai negeri sipil muncul karena dimasa lalu para pegawai negeri sipil memiliki 

penghasilan melalui gaji yang minim bahkan kurang. Sehingga oleh para pegawai 

negeri sipil perjalanan dinas ini dijadikan cara untuk menambah penghasilan mereka 

dengan cara yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut para pegawai negeri 

sipil cara menambah penghasilan melalui perjalanan dinas adalah cara terbaik 

dibandingkan harus melakukan korupsi, pungutan liar atau hal tercela lainnya. 

Selain manfaat ekonomi juga terdapat manfaat social yang dirasakan oleh 

pelaksana. Manfaat social tersebut adalah terdapat kebanggaan ketika melakukan 

perjalanan dinas ke daerah lain yang diikuti naiknya prestise seseorang dilingkungannya 

ketika melakukan perjalanan dinas. Manfaat social lainnya adalah kesempatan 

mengunjungi daerah lain ketika perjalanan dinas dijadikan kesempatan untuk bertemu 

dan bersilaturahmi dengan kerabat yang kebetulan ada di daerah tujuan perjalanan 

dinas. Menurut Maslow dalam Poduska (2002: 126-127), yaitu bahwa keinginan untuk 

mengaktualisasi diri ada pada diri kita masing-masing, bahwa motivasi atau dorongan 

terhadap aktualisasi diri itu adalah bawaan, bahwa setiap kita masing-masing 

mempunyai suatu keinginan yang inheren, yang kita bawa bersama lahir, yaitu berada 

demi keberadaan itu, berbuat demi perbuatan itu, merasa demi perasaan itu, yaitu 

aktualisasi diri. Hal ini diperkuat dengan mentalite yang ada di lingkungan pegawai 

negeri sipil bahwa melakukan perjalanan dinas merupakan kegiataan yang istimewa 

yang tidak semua pegawai negeri sipil dapat merasakannya sehingga menjadi 

kebanggaan tersendiri bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan melakukan perjalanan 
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dinas. Ibarat sebuah prestasi maka hal tersebut perlu dipublikasikan sehingga semakin 

banyak khalayak yang mengetahui bahwa yang bersangkutan diperintahkan melakukan 

perjalanan dinas. 

Manfaat sosial lainnya adalah kesempatan mengunjungi daerah lain ketika 

perjalanan dinas dijadikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan 

kerabat yang kebetulan ada di daerah tujuan perjalanan dinas. Hal ini sejalan dengan 

mentalite bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi hubungan kekerabatan. 

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. 

Dengan kentalnya hubungan kekerabatan maka menjadi hal yang penting untuk saling 

mengunjungi untuk saling menjaga hubungan baik. Namun terkadang hal itu terkendala 

dengan jarak dan dana. Oleh karena itu ada sebagian orang yang menjadikan perjalanan 

dinas ini sebuah kesempatan untuk menjaga hubungan kekerabatan itu ketika ditugaskan 

ke daerah yang disana terdapat kerabat mereka di sana. 

 

Simpulan 

 Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sudah difasilitasi oleh 

teknologi informasi dan komunikasi yang mumpuni untuk menunjang kinerjanya dan 

juga telah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengoperasikannya. 

Teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak dimaksimalkan oleh perpustakaan 

nasional dan perpustakaan provinsi dalam pelaksanaan koordinasi di antara keduanya. 

Hal ini karena sudah tertanam mentalite bahwa sebuah koordinasi haruslah dilakukan 

secara tatap muka langsung antara kedua belah pihak. Selain itu koordinasi dengan tatap 

muka langsung menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan aktualisasi 

diri. Tidak maksimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

melakukan koordinasi bukan karena fasilitas dan kemampuan yang terbatas melainkan 

karena ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika koordinasi dilakukan dengan 

memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
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