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SECURITY SISTEM PERPUSTAKAAN 

DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

(Oleh Mustofa, SIP.) 

 
A. Latar Belakang 

Perpustakaan di Indonesia dewasa ini memiliki peranan penting sebagai 

wadah informasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir 

semua lembaga, instansi, perguruan tinggi, dan sekolah, baik pemerintahan 

maupun swasta di Indonesia pada umumnya telah dibentuk perpustakaan-

perpustakaan sebagai unit pelayanaan informasi pada masing-masing lembaga 

atau instansi. Informasi yang tersimpan itu, baik dalam media cetak berupa buku-

buku, media elektronik berupa kaset-kaset/video, maupun dalam database, atau 

CD-ROM, memerlukan tenaga ahli untuk mengoperasikan dan mengelolanya. 

Semua itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan 

mengembangkannya agar bisa melayani pemakai untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkannya dengan cepat dan akurat, sehingga perpustakaan benar-benar 

dapat menjadi sumber informasi. 

Untuk mengelola koleksi yang cukup besar, sementara ini perpustakaan 

telah dilengkapi dengan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informatika. 

Namum demikian sistem teknologi informasi yang ada tidak dapat melindungi 

koleksi secara menyeluruh, terutama terhadap kehilangan koleksi-koleksi 

berharga milik perpustakaan. 

Masalah keamanan (security) merupakan salah satu aspek penting dalam 
menjaga kelestarian koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan dapat mengalami 
kerusakan oleh faktor alam, seperti sinar matahari langsung dan kelembapan 
udara, oleh manusia dan hewan. Kerusakan pada koleksi perpustakaan yang 
disebabkan oleh manusia mencakup pencurian, perobekan, peminjaman tidak sah 
dan vandalisme. Beragai teknologi pengamanan koleksi perpustakaan yang 
berkembang saat ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan koleksi perpustakaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengamankan koleksi perpustakaan adalah dengan memperhatikan keamanan 
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fisik / physical security di perpustakaan seperti perancangan arsitektur 
perpustakaan, pengunakan teknologi keamanan (barcode, RFID, CCTV), dan 
kebijakan keamanan, prosedur, dan rencana, Dinar (2014:54) 

Makalah ini bermaksud membahas security system di UPT. Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mengingat koleksi yang dimilikinya 
berjumlah sangat banyak dan koleksi-koleksi tersebut mempunyai nilai informasi 
yang sangat berguna bagi para pemustaka, dan koleksi tersebut bertujuan untuk  
mendukung kegiatan proses belajar mengajar (fungsi edukatif). 

 
B. Rumusan Masalah 

Bagaimana security system yang diterapkan di UPT Perpustakaan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 
C. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian riset lapangan (field research)  artinya 

bahwa dalam riset lapangan ini, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan 

sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (research design) 

guna memperoleh  informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau 

mempertajam metodologi, Mestika Zeid, (2007:3). Adapun cara memperoleh data 

dengan cara yang pertama mendatangi langsung ke UPT Perpustakaan UMS di 

Kartosuro Sukoharjo dan yang kedua melakukan wawancara kepada staf 

perpustakaan. 

D. Sejarah 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berdiri sejak 

tanggal 18 September 1958, bersamaan dengan berdirinya IKIP Muhammadiyah 

Surakarta, sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seiring 

dengan perubahan status IKIP Muhammadiyah Surakarta menjadi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan UMS juga mengalami perkembangan 

yang cukup berarti. Terbukti dengan semakin banyaknya perubahan yang terjadi 

dalam rangka memajukan diri. Beberapa perubahan tersebut meliputi gedung, 

fasilitas, dana, pengelolaan dan jumlah koleksi yang terus bertambah dalam 

jumlah judul dan eksemplarnya, serta ragam ataupun jenis koleksinya. 
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Demikian juga dengan sistem sentralisasi yang telah berubah ke sistem 

desentralisasi. Perpustakaan UMS yang dulu hanya satu-satunya perpustakaan di 

lingkungan UMS, saat ini dengan beberapa perpustakaan fakultas dan 

perpustakaan unit penunjang yang lain semakin banyak memiliki peluang untuk 

mengembangkan diri secara lebih baik dan optimal, dalam rangka mewujudkan 

perpustakaan online yang mampu mengikuti perkembangan informasi di dunia 

informasi, khususnya dalam dunia pendidikan. 

Dengan menempati sebuah gedung berlantai empat dengan luas kurang 

lebih 4000 meter persegi sejak Februari 1994, banyak kemajuan yang telah 

dicapai oleh Perpustakaan UMS. Perhatian yang cukup serius dari pimpinan UMS 

dan semangat kerja yang tinggi dari tenaga pengelola, mampu mengantarkan 

Perpustakaan UMS untuk berubah menjadi perpustakaan yang modern, yaitu 

perpustakaan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam 

usaha mendukung kegiatan proses belajar mengajar (fungsi edukatif) di UMS 

secara lebih lebih efektif dan efisien, dengan hasil akhir yang optimal. 

 
Gambar 1: Gedung UPT. Perpustakaan UMS (Foto: library.ums.ac.id) 

Perpustakaan UMS menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi yang 

berbasis teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat serta pengembangan ilmu dan nilai-nilai keislaman. 
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1. Misi 

a) Meningkatkan kemampuan mengelola dan meyebarkan informasi guna 

mendukung kebutuhan informasi bagi civitas akademika di UMS. 

b) Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi atas 

kekayaan ilmiah yang dimiliki oleh UMS. 

c) Menunjang sistem jaringan informasi baik diantara perpustakaan 

perguruan tinggi atau perpustakaan lain di tingkat nasional, dan 

internasional. 

d) Mengelola dan menyebarkan informasi tentang perkembangan Islam di 

Surakarta dan sekitarnya. 

2. Tujuan 

a) Menyediakan dan mengupayakan ketersediaan akses informasi yang 

mendukung proses belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. 

b) Mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil sivitas akademika dengan 

memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. 

c) Mengupayakan terwujudnya jaringan informasi di lingkungan 

perpustakaan perguruan tinggi muhammadiyah atau perpustakaan lain di 

tingkat nasional dan internasional. 

d) Mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi tentang 

perkembangan Islam, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi 

informasi. 

3. Fungsi 

a) Sebagai sumber informasi dan layanan program pendidikan dan 

pengajaran; 

b) Sebagai sumber informasi dan layanan program penelitian; 

c) Sebagai sumber informasi dan layanan program pengabdian pada 

masyarakat yang berwacana keislaman; 

d) Sebagai Media rekreasi alternatif bagi civitas akademika perguruan tinggi. 
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4. Data Koleksi Terbaru 

 
Gambar 2: Data Koleksi Perpustakaa 

5. Struktur organisasi Secara Makro 

 
Gambar 3: Struktur organisasi Secara Makro 
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1. Struktur organisasi Secara Mikro 

 
Gambar 4: Struktur organisasi Secara Mikro 

2. Layanan yang ada di UPT. Perpustakaan 

 
Gambar 5: Layanan UPT Perpustakaan  
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E. Landasan Teori 

1. Pengertian 

sistem/sis·tem/ /sistém/ n 1 perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas: -- pencernaan makanan, pernapasan, dan 

peredaran darah dl tubuh; -- telekomunikasi; 2 susunan yg teratur dr 

pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, 

parlementer, dsb);  

aman a 1 bebas dr bahaya: --; 2 bebas dr gangguan (pencuri, hama, dsb): --; 3 

terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang; 4 pasti; tidak 

meragukan; tidak mengandung risiko: 5 tenteram; tidak merasa takut atau 

khawatir:  

keamanan/ke·a·man·an/ n keadaan aman; ketenteraman: polisi bertugas 

menjaga (memelihara) ~ dan ketertiban;~ bersama Pol 1 persetujuan resmi di 

antara negara (sebagian besar negara) di dunia untuk memelihara perdamaian 

internasional melalui badan-badan; 2 liga atau konfederasi negara yg diberi 

kekuasaan untuk menyusun perbedaan internasional dan menggunakan 

kekuatan untuk melawan agresor; ~ nasional Pol kemampuan suatu bangsa 

untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dr ancaman luar. 

Definisi Security System adalah an electrical device that sets off an alarm when 

someone tries to break in. (perangkat listrik yang dihubungkan  dengan alarm 

ketika seseorang mencoba untuk membukanya / membuka secara paksa).  

Perpustakaan  

Ada beberapa pengertian tentang perpustakaan dari beberapa sumber 

diantaranya:  

a. The Random house dictionary of english language (1968), perpustakaan 

adalah suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung yang berisi buku-

buku dan bahan lain untuk bacaan studi atau referensi.  

b. Sumadji (1988), perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan 

tertulis, tercetak, ataupun grafis lainnya seperti film, slide, piringan hitam, 

tape, dalam ruangan atau gedung yang diatur dan diorganisasikan dengan 
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sistem tertentu agar dapat digunakan untuk keperluan studi, penelitian, 

pembacaan dan lain sebagainya.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Library Security System atau 

sistem keamanan perpustakaan merupakan  perangkat unsur yg secara teratur 

saling berkaitan (perangkat listrik) sehingga membentuk suatu totalitas yang 

dihubungkan dengan alarm untuk melindungi ancaman dari luar yang berupa 

pencurian maupun perusakan serta menghindarkan dari gangguan dan bahaya. 

2. Konfigurasi Sistem Keamanan Perpustakaan Yang Ideal 

Teguh Proyogo mengungkapkan bahwa ada beberapa sistem keamanan 

yang bisa dimiliki / dipasang oleh sebuah perpustakaan, yaitu : 

a. Sistem Gerbang Pengaman 

Menggunakan teknologi yang mendeteksi pita pengaman yang dilekatkan 

pada buku-buku koleksi. Gerbang terdiri dari sepasang panel pengaman 

yang diletakkan di pintu keluar ruangan perpustakaan. 

 

 
Gambar 6: Security Gate 

Perkembangan perpustakaan yang menerapkan security gate membawa 

dampak pada pelayanan yang efektif yaitu sangat membantu kerja 

pustakawan dan proses sirkulasi peminjaman buku oleh pemustaka. 

Penerapan ini juga bersifat bersahabat dengan tidak harus melepas atribut 

pakaian seperti jaket dan tas, pemustaka akan merasa lebih nyaman dengan 

berkunjung ke perpustakaan tanpa aturan yang risih. 

Situs penjualan security gate supermarket yaitu harrygs.com, menjelaskan 

program EAS yang digunakan dalam technologi security system dengan 
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terjemahan sebagai berikut, EAS atau Electronic Article Surveillance 

System yang terdiri dari tiga komponen kunci. Komponen Pertama adalah 

sistem deteksi. Sistem deteksi adalah peralatan yang terletak di pintu masuk 

dan keluar toko yang memiliki alarm. Sistem deteksi memiliki banyak 

bentuk, yang paling sering digunakan adalah dua antena deteksi di kedua 

sisi pintu. Komponen kedua adalah komponen keamanan yang melekat pada 

item yang harus dilindungi dari pencuri. Ada berbagai jenis komponen 

keamanan yang dapat melekat pada item dengan berbagai metode. 

Dua metode yang paling populer adalah yang (1)menempelkan paku payung 

seperti pin yang terhubung ke dalam alarm atau (2)menerapkan stik pada 

label pada label yang cocok untuk permukaan datar yang halus pada item. 

jenis ini disebut dengan komponen pengaman lunak. Komponen pengaman 

lunak ini hanya dapat dipakai selama beberapa dekade. Komponen 

pengaman ini kemudian dinetralkan dengan a hard tag detacher atau a soft 

tag deactivator. 

A hard tag detacher adalah mesin penetralisir yang digunakan untuk 

menghapus pin dari komponen pengaman keras. Ada banyak jenis hard tag 

detachers  agar ada banyak pilihan dengan berbagai jenis komponen 

pengaman keras. A soft tag deactivator adalah mesin penetralisir yang 

digunakan untuk mematikan atau menonaktifkan komponen pengaman 

lunak. Dalam penjumlahan, pelanggan akan berjalan ke toko melalui 

sepasang antena keamanan. mereka akan membawa item ke kasir dimana 

pengaman tersebut akan dinetralisir oleh salah satu pengaman keras atau 

lembut. Sehingga pelanggan dapat meninggalkan toko tanpa terdeteksi 

alarm keamanan.  

b. Aktivasi-deaktivasi Pengaman 

Alat ini memiliki kemampuan untuk mengaktifkan dan me-nonaktifkan 

strip pengaman dalam waktu singkat. Disamping itu alat ini juga memiliki 

kemampuan untuk membaca bar-code sehingga bisa digunakan untuk 

menunjang manajemen sirkulasi koleksi perpustakaan. 
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                                 Gambar 7: Digital Library Assistant 

 
c. Strip Pengaman 

Merupakan pita pengaman yang tipis, yang dilekatkan secara 

tersembunyi didalam buku/koleksi. 3M™ Tattle-Tape™ Security Strips 

Tattle-Tape™ Security Strips are the best way to help secure your library's 

valuable collection. Our security strips are covert and nearly impossible to 

find or remove, which makes the item less likely to leave the library without 

being checked out properly. We offer 100% guarantee on the performance 

of our security strip to help you offer the best security for your library.  

3M ™ Tattle-Tape strip ™ Keamanan 

Tattle-Tape strip ™ Keamanan adalah cara terbaik untuk membantu 

mengamankan koleksi yang berharga di perpustakaan Anda. Strip keamanan 

ini adalah rahasia dan hampir tidak mungkin bisa ditemukan atau dighapus, 

yang membuat item cenderung untuk meninggalkan perpustakaan tanpa 

memeriksa dengan benar. Sistem keamanan ini memberi  jaminan 100%  

karena pada kinerja strip keamanan ini akan membantu keamanan yang 

terbaik untuk perpustakaan. 

 
 

     Gambar 8.  3M™ Tattle-Tape™ Security Strips: B1 
 

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/library-systems-NA/library-technologies/product-catalog/?N=3293866420+8695593+6475&rt=rud�
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       Gambar 9.  3M™ Tattle-Tape™ Security Strips: B2 
 

 
   Gambar 10. 3M™ Tattle-Tape™ Security Strips: DCD-2 CD / DVD Overlay 

 

 
   Gambar 11. 3M™ Tattle-Tape™ Security Strips: Other 

 
d. Sistem RFID 

Suatu sistem RFID dapat terdiri dari beberapa komponen, seperti tag, 

tag reader, tag programming station, circulation reader, sorting equipment 

dan tongkat inventory tag. Kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk 

mengirimkan data dari piranti portable, yang dinamakan “Tag”, dan 

kemudian dibaca oleh “RFID Reader” dan kemudian diproses oleh aplikasi 

komputer yang membutuhkannya. Data yang dipancarkan dan dikirimkan 

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/library-systems-NA/library-technologies/product-catalog/?N=8695593+3293866424+6475&rt=rud�
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/library-systems-NA/library-technologies/product-catalog/?N=8695593+3293866428+6475&rt=rud�
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/library-systems-NA/library-technologies/product-catalog/?N=8695593+3293831024+6475&rt=rud�
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tadi bisa berisi beragam informasi, seperti ID, informasi lokasi atau 

informasi lainnya seperti harga, warna, tanggal pembelian, dan lain 

sebagainya. 

Teknologi informasi RFID telah membawa perubahan dalam berbagai 

sektor, termasuk perpustakaan. Perubahan penting dan mendasar bagi 

pengelolaan perpustakaan, baik dalam memberikan layanan maupun dalam 

menjalin hubungan antar lembaga, unit, atau institusi. 

Pada Tag, reader meminta isi yang dipancarkan oleh sinyal RF. “Tag” 

merespon dengan memancarkan kembali data resident secara lengkap 

meliputi serial nomor urut yang unik. RFID mempunyai beberapa 

keuntungan yang utama melebihi sistem barcode, yaitu kemungkinan data 

dapat dibaca secara otomatis tampa memperhatikan garis arah pembacaan, 

melewati bahan non-konduktor seperti karton kertas dengan kecepatan akses 

beberapa ratus “Tag” per detik pada jarak beberapa meter (-+ 100). RFID 

Tag terbuat dari microchip dengan dasar bahan silikon yang mempunyai 

kemampuan fungsi identifikasi sederhana yang disatukan dalam satu desain. 

Kemampuan RFID Tag adalah untuk membaca dan menulis (read/write) 

menyimpan pada storage untuk mendukung enkripsi dan kontrol akses. 

Terjadinya perubahan pola pikir tentang perpustakaan, yaitu penyediaan 

koleksi yang dimiliki ke arah konsep dalam memberikan informasi, telah 

menjadikan jalinan kerjasama antar perpustakaan dalam menampilkan 

koleksi yang dapat memudahkan penyampaian informasi, semakin mudah 

untuk diwujudkan, apalagi dengan adanya perkembangan sistem RFID yang 

dipakai dalam perpustakaan. Maka konsep gedung yang besar dan mewah 

serta banyaknya koleksi bukan merupakan sesuatu yang ideal lagi. Oleh 

karena itu pengembangan perpustakaan yang berbasis RFID bagi tenaga 

pengelola perpustakaan, dapat membantu pekerjaan di perpustakaan melalui 

fungsi sistem otomasi perpustakaan, sehingga proses pengelolaan 

perpustakaan lebih efektif dan efisien. 
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Pengembangan RFID 

Tujuan dari pengembangan perpustakaan adalah mengimplementasikan 

RIFD pada sistem perpustakaan dalam membantu staff dan para pustakawan 

dalam mencari informasi suatu produk, tempat, waktu atau transaksi dengan 

cepat tanpa ada nya human error, serta indentifikasi dan security dalam 

perpustakaan. RFID dapat digunakan untuk menjalankan 2 (dua) fungsi 

sekaligus yaitu: identifikasi dan sekuriti. RFID Tag menggantikan barcode 

dan peralatan anti pencurian. 

Fitur yang unik tersebut meningkatkan pengelolaan koleksi dan 

membuat aktivitas sirkulasi makin cepat serta akurat dalam satu operasi. 

Sistem RFID dapat mempercepat peminjaman, memelihara koleksi pada 

susunan yang benar, dan bahkan mengurangi kesalahpahaman di antara 

petugas perpustakaan. 

Di era keterbukaan ini memungkinkan banyaknya akses untuk mencari 

informasi dari segala penjuru dunia. Salah satunya adalah melalui 

perpustakaan. Dengan adanya perpustakaan kita dapat mencari, mengolah 

ataupun menyimpan data, yang kini telah berkembang dalam bentuk digital, 

atau yang dikenal dengan perpustakaan digital. 

Untuk pengembangan sistem keamanan dan pelayanan Perpustakaan, 

BITS mengajukan suatu usulan rencana kegiatan pengadaan sistem 

keamanan dan fasilitas manajemen koleksi, dengan melakukan kegiatan : 

1. Pengadaan perangkat keamanan “Tattle Tape” untuk buku-buku dan 

koleksi lainnya 

2. Pemasangan gerbang pengaman pada akses keluar masuk ruangan 

3. Pengadaan “RFID Tag” untuk manajemen perpustakaan 

4. Penggunaan perangkat manajemen koleksi 

5. Pemasangan fasilitas layanan mandiri peminjaman/pengembalian 
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Gambar 12. Gambar  peminjaman mandiri. 

 

 
Gambar 13. Gambar Peminjaman mandiri 

 
 

Kamera Pengintai 
Sitem Closed Circuit Television (CCTV) berfungsi sebagai cara untuk 

memantau dan merekam kejadian, CCTV berguna untuk mencegah 

kejahatan dan menjamin keamanan. Perpustakaan dapat menggunakan 

CCTV untuk mengidentifikasi pengunjung dan karyawan, memantau area 

kerja, mencegah pencurian, dan menjamin keamanan tempat dan fasilitas 

lainnya. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai bukti atas kesalahan 

pengguna dan karyawan. 
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Sistem CCTV dengan cepat menjadi salah satu alat keamanan dan 

keselamatan paling penting dan ekonomis yang tersedia di perpustakaan. 

Langkah-langkah penting ketika merancang dan mempertimbangkan sebuah 

sistem keamanan CCTV: 

1. Menentukan aplikasi utama dari sistem CCTV 

2. Menentukan tata letak dan karakteristik daerah yang diawasi 

3. Tentukan jenis dan fitur kamera 

4. Tentukan lokasi terbaik untuk memantau 

5. Menentukan metode terbaik untuk transmisi sinyal 

6. Tentukan jenis peralatan sistem rekaman 

Keamanan dalam melindungi bahan pustaka merupakan salah satu masalah 

bagi perpustakaan perguruan tinggi dan pustakawan. Menurut Ugah (2007) 

bahwa pelanggaran keamanan di perpustakaan meliputi pencurian, perobekan, 

vandalisme, kerusakan dan bencana, pengguna yang tidak mengembalikan 

pinjamannya, dan pengguna yang sengaja merusak bahan pustaka yang sudah 

diberi pengaman. 

Tindakan pelanggaran paling banyak dalam sistem keamanan di sebuah 

perpustakaan terutama perpustakaan perguruan tinggi adalah pencurian. 

Pencurian tidak hanya dilakukan oleh pengguna, namun petugas perpustakaan 

juga andil dalam melakukan pencurian bahan pustaka. Menurut Lorenzen 

(1996) dalam Maidabino (2010), salah satu jenis pencurian yang paling sulit 

untuk dicegah adalah pencurian yang dilakukan oleh pustakawan, karena 

petugas perpustakaan mengetahui bagaimana kelemahan sistem keamanan 

yang diganakan di perpustakannya. 

Perobekan merupakan perusakan terhadap bahan pustaka, perusakan atau 

vandalisme terjadi ketika pengguna sengaja merobek, menandai, atau 

menghancurkan bahan pustaka. Lorenzen (1996) dalam Maidabino (2010), 

mengamati bahwa bentuk perusakan bahan pustaka dapat berupa 

menggarisbawahi, menandai teks, merobek dan atau menghapus halaman, serta 

merusak konten bahan pustaka. Kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan 
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manakala pencegahan terhadap aksi kejahatan di perpustakaan belum 

maksimal. 

Perlindungan terhadap bahan pustaka dapat dilakukan dari aspek fisik dan 

manajemen: 

Keamanan Fisik 

Dalam mengamankan aset perpustakaan bentuk fisik, McComb (2004) 

memaparkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melindungi aset 

perpustakaan, faktor tersebut meliputi pertimbangan arsitektur, penggunaan 

aparat keamanan, dan perangkat keras keamanan. 

Pertimbangan Arsitektur 

a. Desain Penempatan 

Perencanaan penempatan dan desain halaman harus dipertimbangkan untuk 

keamanan dan kenyamanan perpustakaan. Pada pintu masuk kendaraan dan 

pejalan kaki serta area sirkulasi harus selalu diberi pencahayaan yang cukup 

untuk mendukung suasana aman serta pengawasan yang tepat. Wilson 

(2010) menyarankan bahwa dalam perencanaan penempatan keamanan 

bangunan perpustakaan sebaiknya: 

1) Mempertimbangkan penataan dan fasilitas bangunan seperti dalam 

mengatur jendela, pintu masuk, perabot, pencahayaan, tata lingkungan, 

tempat parkir dan barang-barang fisik lainnya. 

2) Menciptakan langkah-langkah untuk meningkatkan persepsi bahwa 

pengguna selalu diawasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menempatkan barang, kegiatan serta keberadaan pengguna yang diatur 

sedemikian rupa, sehingga pengguna secara alami dapat beinteraksi 

positif tanpa disadari bahwa mereka selalu diawasi.  

3) Mengatur langkah-langkah akses untuk membedakan antara ruang 

pribadi dengan ruang umum.  

4) Mendukung gagasan dalam meningkatkan pengawasan dengan 

memberikan pendidikan pemakai terhadap pengguna serta meningkatkan 

layanan secara maksimal. Sebuah lingkungan dirancang untuk 

memberikan rasa kepemilikan bagi pengguna, dan menciptakan sebuah 
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lingkungan dimana orang yang mencurigakan lebih terlihat dan mudah 

dikenali. Menjaga area dan tata lingkungan sedemikian rupa sehingga 

alarm dapat digunakan dan dipasang di setiap tempat; 

b. Desain Bangunan 

Menurut McComb (2004) bahwa terdapat area bangunan yang 

umumnya akan memiliki masalah keamanan yang harus ditangani secara 

tepat, yaitu: pintu masuk luar; arsip dan ruang penyimpanan koleksi khusus; 

area bacaan koleksi khusus; area koleksi anak; lokasi bangunan yang 

menyimpan komponen fital seperti switchgear listrik, peralatan komunikasi 

dan keamanan, dan pusat-pusat pengaturan bangunan; toilet umum; area 

bongkar muat barang, ruang surat menyurat, dan area penerimaan dan 

pengeluaran barang; tangga, lokasi kantor, atap bangunan. 

Proses perancangan keamanan bangunan perpustakaan harus dilakukan 

sejak dini sebelum bahan pustaka siap dilayankan. Teknik dalam keamanan 

bangunan dapat berupa penghalang seperti kunci, alarm, kartu akses, CCTV, 

dan pintu gerbang. 

Personil keamanan 

Sebagai bagian dari rencana keamanan, tim keamanan perpustakaan harus 

mengevaluasi atas kebutuhan personil keamanan, baik selama jam normal kerja 

maupun setelah perpustakaan ditutup (lembur). Keamanan personil biasanya 

berpatroli di dalam serta di luar perpustakaan dan mengoperasikan sistem 

CCTV. Penjaga keamanan juga dapat diberdayakan untuk menegakkan aturan 

perpustakaan yang ditempatkan di lobi utama. Personil keamanan seyogyanya 

orang yang berkompeten dibidangnya, baik melalui pelatihan maupun 

pendidikan keamanan. 

Keamanan Peralatan 

Untuk menanggulangi pencurian dan vandalisme terhadap aset perpustakaan 

dapat dilakukan perlindungan pada pintu, jendela, etalase, dan alat keamanan 

palsu yang merupakan strategi untuk menanggulangi tindakan kejahatan. 

Perlindungan pintu termasuk dalam penggunaan kunci silinder, gerendel, 

kunci. Daun pintu juga perlu diperhatikan ketika pengguna masuk maupun 
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keluar harus dihadapkan ke dalam, atau keluar atau dapat digeser. Perlindungan 

jendela juga dapat dilakukan dengan kunci, slot, bahan layar, maupun film. Ini 

berlaku untuk semua jendela baik di lantai dasar, di garasi, atap, atau pada pipa 

atau struktur lainnya. Selain itu juga yang harus diperhatikan bahwa strategi 

ketika terjadi bencana yang tidak terduga seperti kebakaran atau gempa bumi, 

sehingga pintu maupun jendela dapat diakses untuk antisipasi. 

Komponen sistem keamanan di dalam sebuah perpustakaan sering ditempatkan 

pada lokasi yang terlihat sehingga dapat lebih mencegah aksi pencurian. 

Tindakan pencegahan merupakan langkah awal untuk mengantisipasi tindakan 

kejahatan atau pencurian. Terkadang alat keamanan palsu dapat dimanfaatkan 

sebagai bagian dari strategi pencegahan, bahkan penghematan biaya besar bagi 

perpustakaan. Kamera CCTV yang tidak aktif merupakan perangkat paling 

sering digunakan untuk tujuan tersebut di atas. 

Manajemen Keamanan 

Istilah keamanan bahan pustaka dalam konteks ini mengacu pada perlindungan 

dari penggunaan yang tidak sah, perpindahan, perusakan, modifikasi dan 

kehancuran bahan pustaka. Maidabino dan Zainab (2004) mengadopsi dari 

sistem keamanan informasi pada rumah (Da Veiga dan Eloff: 2007) yang dapat 

diterapkan pada perpustakaan, ada lima faktor yang mempengaruhi keamanan 

bahan pustaka selain (1) faktor bangunan dan teknologi yang sudah dipaparkan 

diatas, yaitu; (2) tata kelola, (3) proses operasional, (4) menusia, (5) serta 

budaya keamanan di perpustakaan. 

Tata kelola meliputi penyediaan seperangkat peran, kebijakan dan tanggung 

jawab dan praktek yang dilakukan oleh anggota tim keamanan yang 

bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan dan kebijakan. Proses 

operasional melibatkan pihak keamanan yang dirumuskan oleh tim manajemen 

keamanan melalui unit pengadaan, pengolahan, sirkulasi dan koleksi khusus. 

Faktor manusia dibutuhkan untuk menentukan peran dan tanggung jawab 

keamanan bahan pustaka di perpustakaan perguruan tinggi dan cara-cara untuk 

menangani, mengawasi dan memantau staf yang berkualitas dan terlatih. 

Pengetahuan staf dapat dilakukan melalui program pelatihan yang akan 
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membantu menangani insiden keamanan, dan menyiapkan laporan yang 

diandalkan dan berguna. Faktor budaya keamanan ini meliputi pengguna yang 

dapat menerima dan sikap kesadaran atas pentingnya melindungi bahan 

pustaka di perpustakaan. Kesadaran merupakan unsur yang tak terlihat namun 

ditunjukkan melalui persepsi, seperti sikap petugas tentang pentingnya 

kebijakan dan proses keamanan, kesadaran mereka tentang pelanggaran 

keamanan, dan keterbatasan implementasi. 

Langkah mengamankan perpustakaan juga dalam penggunaan peralatan 

keamanan elektronik. Komponen-komponen ini biasanya memberikan 

peringatan kepada pihak yang berwenang. McComb (2004) menjelaskan unsur-

unsur utama dari sistem keamanan elektronik meliputi perlindungan dari 

pencuri, keamanan bahan pustaka, pengawasan akses, dan video pengintai. 

a. Keamanan dari aksipencurian 
Sebuah sistem perlindungan dari aksi pencurian meliputi sensor untuk 

mendeteksi gangguan, alarm, dan pemberitahuan kepada pihak yang 

berwenang. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan jenis sistem 

sensor. Sensor dapat aktif atau pasif, rahasia atau terlihat, volumetrik atau 

deteksi garis. 

b. Keamanan Bahan Pustaka 

Ada banyak cara untuk menjaga bahan pustaka bahwa pengguna saat keluar 

dari perpustakaan selalu melalui pemeriksaan. Sistem ini selalu berisi 

perangkat keamanan yang ditempatkan pada bahan pustaka (termasuk buku, 

majalah, jurnal, kaset, CD, DVD, dan bahan pustaka lainnya) serta 

perangkat deteksi yang biasanya terletak di semua pintu keluar 

perpustakaan. Perangkat deteksi harus aman terhadap media magnetik dan 

biasanya memiliki suara dan/ atau sirine. 

Ada dua cara utama saat ini yang dapat digunakan untuk mendeteksi bahan 

pustaka di perpustakaan, yaitu deteksi elektromagnetik dan identifikasi 

frekuensi radio (RFID). Fitur deteksi elektromagnetik dapat digunakan 

menggunakan barcode pada bahan pustaka, namun dalam perkembangannya 
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RFID lebih canggih untuk melindungi bahan pustaka dari kejahatan di 

perpustakaan. 

c. Keamanan akses 

Teknologi akses elektronik adalah sistem terbaik untuk mengendalikan jalur 

di sebuah bangunan, fasilitas, dan ruangan perpustakaan. Pengguna 

diizinkan untuk memasuki area yang dikendalikan oleh pintu kunci otomatis 

seperti kartu akses. Kartu akses plastik yang murah dan perangkat lunak 

dapat diprogram untuk membatasi akses ke area-area tertentu. Untuk 

keamanan tambahan, pengawasan akses dapat dilakukan dengan kamera 

pengintai. 

d. Kamera Pengintai 

Sitem Closed Circuit Television (CCTV) berfungsi sebagai cara untuk 

memantau dan merekam kejadian, CCTV berguna untuk mencegah 

kejahatan dan menjamin keamanan. Perpustakaan dapat menggunakan 

CCTV untuk mengidentifikasi pengunjung dan karyawan, memantau area 

kerja, mencegah pencurian, dan menjamin keamanan tempat dan fasilitas 

lainnya. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai bukti atas kesalahan 

pengguna dan karyawan. 

Prosedur dan Rencana Kebijakan Keamanan 

Selain perlindungan fisik dan bahan pustaka, perlunya pembuatan prosedur dan 

rencana kebijakan keamanan untuk menjadi pedoman bagi perpustakaan baik 

yang dilakukan organisasi saat ini maupun yang akan datang. Hal ini juga 

memberikan pengetahuan bagi petugas maupun pengguna perpustakaan agar 

sadar akan perlindungan terhadap aset perpustakaan. 

Semua perpustakaan harus membuat dan menerapkan prosedur dan rencana 

kebijakan keamanan. Setidaknya termasuk prosedur masuk dan keluar, 

prosedur pengadaan, prosedur sirkulasi, kebijakan koleksi khusus, dan 

prosedur penggunaan kunci. 

Pencegahan dan pengamanan terhadap perilaku vandalisme di perpustakaan 

dapat berupa tindakan (action) sebagai berikut: 
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a. Perlu adanya mentalitas intelektual pemustaka agar tidak melakukan 

vandalisme terhadap koleksi bahan perpustakaan. 

b. Sikap dan perilaku pustakawan/petugas perpustakaan yang selalu 

mengadakan pengontrolan terhadap pemustaka baik dalam ruangan maupun 

pintu keluar. 

c. Pada jenis koleksi tertentu dapat dilakukan layanan sistem tertutup (close 

access). 

d. Membuat tata tertib tertulis dan sanksi yang jelas bagi yang melakukan 

pelanggaran. 

e. Mengontrol penggunaan kartu anggota baik yang manual maupun yang 

terotomasi agar mereka tidak menggunakan kartu anggota orang lain. 

f. Pintu masuk selalu tertutup, hanya pemustaka yang mempunyai kartu yang 

bisa masuk perpustakaan. 

g. Menyediakan ruang baca yang representatif yang terpisah dengan rak-rak 

koleksi. 

h. Pemasangan cermin cembung (cannex mirror) pada tempat-tempat tertentu. 

i. Pemasangan CCTV camera di ruang koleksi. 

F. Pembahasan 

Dengan menempati sebuah gedung berlantai empat dengan luas kurang 

lebih 4000 meter persegi sejak Februari 1994, berikut adalah gambaran sekilas 

tentang gedung di setiap lantainya :  

a. Lantai 1, meliputi Ruang Pengolahan, Gudang, Ruang Perbaikan. 

b. Lantai 2, meliputi Ruang Kapus, Ruang Tata Usaha, Ruang Rapat / 

Diskusi, Ruang Skripsi, Tempat Peminjaman dan Pengembalian, Pintu 

Pengaman, Ruang Lobi, Ruang Informasi. 

c. Lantai 3, Ruang Koleksi Sirkulasi. 

d. Lantai 4, Ruang Koleksi Referensi, Ruang Koleksi Reserve, Ruang 

Koleksi Kitab, Ruang Koleksi Buku Hibah. 

 

Hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan di UPT Perpustakaan 

UMS telah mendapatkan data dan informasi sebagai berikut: 
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1. Keamanan Fisik 

UPT Perpustakaan UMS memiliki keamanan fisik dari mulai 

pertimbangan arsitektur penempatan dan bangunan. UPT Perpustakaan UMS 

mendesain akses hanya 1 pintu masuk/keluar yang dilengkapi dengan security 

gate yang berguna untuk mengidentifikasi pelaku pencurian bahan pustaka.  

 
Gambar 14: pintu keluar/security gate (Foto: Mustofa, 2015) 

 

Tanda stop yang ada pada pintu keluar dimaksutkan agar para penggguna 

tidak boleh masuk melalui pintu tersebut, karena pintu  tersebut hanya 

digunakan sebagai  pintu keluar. Palang stenlis yang ada berfungsi agar 

pengguna tidak langsung bisa keluar, melainkan harus membuka pintu palang 

tersebut dengan kartu mahasiswa sehingga meminimalisir pengguna yang ingin 

mencuri atau mengambil koleksi perpustakaan. 

Kemudian untuk menuju ke lokasi utama, terdapat 1 sekat yang dilengkapi 

pintu putar searah, begitu pula akses pintu keluar juga dilengkapi dengan sekat 

pintu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh 

petugas terhadap pengguna maupun petugas perpustakaan yang mencurigakan. 
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Gambar 15: Pintu masuk / security gate (Foto: Mustofa, 2015) 

 
UPT Perpustakaan UMS menata setiap ruangan dengan menggunakan 

sekat dan pintu kaca untuk mempermudah dalam pengawasan. Sistem penataan 

rak sejajar kesamping dengan meja petugas perpustakaan, dan meja baca 

diletakkan pada tempat yang tampak terlihat di depan sehingga dalam 

mengawasi aktifitas pengguna lebih praktis, namun berbeda dengan meja study 

carrel yang digunakan sebagai meja baca pribadi, meja study carrel diletakkan 

pada tempat yang berbeda dengan meja baca umum, walaupun belum ada 

ruangan baca pribadi khusus, namun sudah ada tempat tertentu seperti pada 

pojok ruangan yang digunakan sebagai meja baca pribadi. 

 
Gambar 16: Meja study carrels yang berjajar (Foto: Mustofa, 2015) 

 
Sistem pencahayaan UPT Perpustakaan UMS menggunakan kap lampu 

neon yang dapat memberikan cahaya lebih terang namun tidak menyilaukan, 

ini digunakan disemua ruangan. Hal ini sebenarnya sifatnya hanya membantu 
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pencahayaan lebih terang, karena pada dasarnya semua ruangan menggunakan 

candela kaca yang langsung terhubung ke luar ruangan. Penanaman pohon 

disekitar lingkungan UPT Perpustakaan UMS rindang namun teratur jaraknya, 

semak-semak juga dirawat hingga bersih dan rapi. 

  Bahan bangunan yang digunakan dari bata dan sekat dengan gipsum untuk 

meringankan beban bangunan. Di setiap lantai terdapat jendela kaca dan 

ventilasi, hal ini dilakukan untuk memberikan cahaya ruangan di setiap lantai, 

agar hemat dalam penggunaan listrik. Untuk menghindari tindakan pencurian 

jendela kaca tersebut tidak dibuka disaat jam layanan.  

Penataan rak disetiap lantai kurang lebih berjarak 2,5 m – 3 meter, hal ini 

dilakukan agar koleksi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Di setiap 

lantai juga dipasang AC yang lumayan banyak, sehingga pemustaka akan 

merasa nyaman berada di dalamnya.  

Untuk pengawasan terhadap perpustakaan, UPT Perpustakaan UMS 

meletakkan CCTV pada bagian yang dianggap strategis, termasuk di pintu 

masuk, area lalu lalang pengguna, di dalam ruangan, dan diluar gedung. 

Petugas memantau perpustakaan dengan CCTV melalui layar monitor di ruang 

lobi, walaupun ada beberapa kamera yang tidak berfungsi atau sengaja tidak 

diaktifkan. Pemasangan CCTV paling banyak di ruang koleksi sirkulasi, hal ini 

dilakukan agar koleksi terhindar dari sifat vandalisme (penyobekan). 

 
Gambar 17: CCTV dipasang pada tembok (diantara rak buku atau tempat strategis, 

(Foto: Ali, 2015) 
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2. Manajemen Keamanan 

UPT Perpustakaan UMS memiliki manajemen keamanan dalam 

melindungi aset perpustakaan termasuk keamanan bahan pustaka, dan kamera 

pengintai. 

a. Keamanan Bahan Pustaka 

Untuk mengantisipasi terjadinya aksi pecurian terhadap aset perpustakaan, 

UPT Perpustakaan UMS sudah menggunakan sensor untuk mendeteksi apabila 

koleksi tersebut tidak melalui prosedur peminjaman yang benar sesuai SOP. 

Untuk mencegah aksi pencurian, bahan pustaka dilindungi dengan security 

gate yang terpasang langsung pada lantai pada pintu masuk/keluar serta Tattle-

Tape 3M™ yang dipasang pada sela-sela halaman atau punggung buku 

sehingga mengantisipasi pengguna mengetahui letaknya. Setelah bahan pustaka 

tersebut dipasang Tattle-Tape, kemudian diberi tanda label stiker pada bagian 

punggung buku untuk mengetahui bahwa buku tersebut telah dipasang 

pengaman.  

 
Gambar 18: Punggung buku sebelum dipasang Tattle-Tape 3M™ (Foto: Ali,2015) 

 
Alat tersebut hanya berlaku untuk koleksi buku, tidak untuk koleksi 

elektronik seperti CD maupun DVD. Untuk koleksi elektronik dalam bentuk 

file, sudah disediakan oleh UPT Perpustakaan UMS melalui situs web digital 

library (http://library.ums.ac.id), keamanan yang dilakukan berupa server 

security dan pencadangan server. 

http://library.ums.ac.id/�
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Gambar 19: Tattle-Tape (Foto: Ali, 2015) 

 

Seluruh bahan pustaka telah diberi barcode untuk kemudahan dalam 

proses sirkulasi serta keamanan terhadap data bahan pustaka di komputer. 

Barcode terletak pada lembar pengembalian di balik cover belakang buku yang 

dapat disorot menggunakan barcode scanner untuk proses pengadaan, 

pengolahan, sirkulasi, maupun stock opname. 

b) Kamera Pengintai 

Mengingat perpustakaan merupakan penyedia jasa sudah barang tentu 

selalu dikunjungi oleh pengguna dari berbagai macam latar belakang. 

Termasuk sudah mempunyai keinginan dan niat masing-masing, yang besar 

kemungkinan berbeda. Ada yang mempunyai niat baik tapi juga ada yang 

jelek. Terjadinya pencurian koleksi di perpustakaan layaknya fenomena 

gunung es. Tiap waktu, jumlah buku hilang angkanya lebih besar, (Fatmawati, 

Endang, 2010: 54-55). 

Teknologi informasi dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan 

kenyamanan dan keamanan dalam perpustakaan. Melalui fasilitas semacam 

CCTV (kamera pengintai) dan lain sebagainya, perpustakaan dapat 

meningkatkan keamanan dalam perpustakaan dari tangan-tangan jahil yang 

tidak asing sering terjadi dimanapun. Untuk pengawasan rungan, beberapa 

tempat di UPT Perpustakaan UMS yang rawan di pasang alat CCTV untuk 

memantau aktifitas di dalam maupun sekitar perpustakaan. Pemasangan  
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CCTV yang paling banyak diletakkan di lantai  3 karena merupakan ruang 

koleksi sirkulasi. Penempatan kamera diletakkan menempel pada dinding 

bagian atas ruangan, sehingga sulit dijangkau pengguna untuk merusak atau 

menyalahgunakannya. 

3. Prosedur dan Rencana Kebijakan Keamanan 

UPT Perpustakaan UMS belum memiliki prosedur kebijakan keamanan, 

sedangkan rencana kebijakan keamanan hanya dituangkan dalam bentuk 

rencana kegiatan, tidak dituangkan dalam bentuk standart operasional. Seperti 

dalam pengadaan bahan pustaka, UPT Perpustakaan UMS akan lebih 

mementingkan keuntungan harga dari pada kualitas bahan pustaka, padahal 

kualitas bahan pustaka dapat menjaga umur bahan pustaka. 

4. Pengembangan 

Tujuan dari pengembangan perpustakaan adalah mengimplementasikan 

RIFD pada sistem perpustakaan dalam membantu staff dan para pustakawan 

dalam mencari informasi suatu produk, tempat, waktu atau transaksi dengan 

cepat tanpa adanya human error, serta indentifikasi dan security dalam 

perpustakaan. RFID dapat digunakan untuk menjalankan 2 (dua) fungsi 

sekaligus yaitu: identifikasi dan sekuriti. RFID Tag menggantikan barcode dan 

peralatan anti pencurian. Fitur yang unik tersebut meningkatkan pengelolaan 

koleksi dan membuat aktivitas sirkulasi makin cepat serta akurat dalam satu 

operasi. Sistem RFID dapat mempercepat peminjaman, memelihara koleksi 

pada susunan yang benar, dan bahkan mengurangi kesalahpahaman di antara 

petugas perpustakaan. 

5. Kelemahan Security Gate di UPT Perpustakaan UMS 

Namun demikian, meskipun teknologi informasi mempunyai kelebihan 

seperti kecepatan dan akurasi akses, pada sisi lain ia juga mempunyai 

kelemahan seperti biaya yang diperlukan dan biaya perawatannya mahal 

disamping kita akan sangat tergantung pada teknologi tersebut. Teknologi 

memang terus maju, tapi media informasi dalam bentuk teks masih tetap 

banyak dimanfaatkan. Sebab, harganya relatif murah, tidak selalu tergantung 

pada teknologi informasi, dan mudah dipergunakan (atau dibaca di mana saja), 
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(Suwarno, Wiji, 2007: 35). Deteksi sensor yang ada pada security gate di UPT 

Perpustakaan UMS saat ini sudah mulai melemah, alat yang dibeli pada tahun 

2008 tersebut terkadang bunyi sendiri walaupun tidak ada pemustaka yang 

melawati gate tersebut, terkadang juga tidak bisa mendeteksi koleksi yang 

tidak diproses sesuai SOP. Selanjutnya ketersediaan Tattle-Tape 3M™ saat ini 

susah didapatkan, bahan ini harus diimpor dari negara lain yaitu Amerika. 

Untuk mengatasi sensor yang tiba-tiba bunyi yaitu dengan mematikan 

aliran listrik yang menuju pada alat sensor atau pada security gate tersebut. 

Sedangkan untuk mengatasi Tattle-Tape 3M™ yang saat ini susah 

mendapatkannya yaitu dengan merencanakan sistem RFID ke depannya. 

 

G. PENUTUP 

Simpulan 

UPT Perpustakaan UMS telah menerapkan fitur-fitur keamanan berupa keamanan 

fisik dan menajemen kemanan. Pertama keamanan fisik meliputi arsitektur 

penempatan, arsitektur bangunan, keamanan perlatan. Kedua manajemen 

keamanan meliputi keamanan bahan pustaka, dan kamera pengintaian. Sedangkan 

prosedur dan rencana kebijakan keamanan sudah dilaksanakan, namun belum 

dituangkan dalam bentuk teks. 

Saran 

Masukan yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam kajian 

terkait dengan masalah kemanan yang telah diterapkan di UPT Perpustakaan 

UMS yaitu UPT Perpustakaan UMS seyogyanya membuat rencana kebijakan 

keamanan yang dituangkan dalam bentuk teks sebagai pedoman atau panduan 

keamanan baik pelaksana sekarang maupun yang akan datang. 
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