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PEMBAHASAN 1
Tinjauan pustaka
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang
tergabung dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi,
baik berupa perpustakaan universitas, perpustakaan
fakultas, perpustakaan akademik, dan perpustakaan
sekolah tinggi. (Pamuntjak-Sjahrial, 2000, hal. 4-5)

Promosi Perpustakaan

Promosi perpustakaan didefinisikan sebagai proses
memperkenalkan berbagai kegiatan, layanan, dan koleksi
yang dimiliki perpustakaan kepada masyarakat. Tujuan
diadakan promosi perpustakaan agar masyarakat selaku
pemustaka dapat memanfaatkan seluruh jasa dan produk
yang ada di perpustakaan. (Afriani, 2012, hal.10).

PEMBAHASAN 2
Strategi promosi perpustakaan

(1) Pengenalan perpustakaan untuk mahasiswa baru,
(2) Pemajangan koleksi baru yang bertujuan untuk menarik
perhatian pemustaka terhadap koleksi yang dimiliki.
(3) Papan pengumuman
(4) Personal Selling

Media sosial
Media sosial adalah media yang memungkinkan
penggunanya untuk saling melakukan aktivitas sosial secara
virtual melalui jaringan internet. (Mahendra, dkk., 2017,
hal.14),

PEMBAHASAN 3
Jenis-jenis media sosial

(⑴) Media jejaring sosial (social networking), merupakan medium yang
paling popular.
(⑵) Jurnal online (blog), merupakan media sosial yang memungkinkan
penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling
mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan
sebagainya.
(⑶) Microblog (micro-blogging) atau jurnal online sederhana, merupakan
jenis media sosial yang sering digunakan sebagai fasilitas menulis dan
menyebarkan aktifitas maupun pendapat seseorang. Contoh twitter
dan instagram
(⑷) Media berbagi (sharing media) merupakan situs yang menyediakan
sarana untuk berbagi (file), video, audio, gambar.
(⑸) Penanda sosial (social bookmarking), sebagai media untuk
mengorganisasi, menyimpan dan mengelola suatu berita secara
online
(⑹) Media konten bersama

Instagram
- Instagram merupakan aplikasi media sosial yang
populer dalam kalangan pengguna telepon pintar
(smartphone). Instagram diambil dari kata “insta‟
yang asalnya “instan‟ dan “gram‟ dari kata “telegram‟
berarti instagram merupakan gabungan dari instantelegram
- Instagram menjadi media yang popular dalam
promosi

Promosi perpustakaan dengan akun
Instagram di UPT Perpustakaan UNS
Instagram UPT Perpustakaan UNS

@unslibrary
123 kiriman, 2.487 pengikut (follower), dan 147 yang diikuti
Konten
Konten-konten yang dimuat berupa video maupun fotofoto kegiatan maupun pengumuman misalnya informasi
kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan
Tampilan Koleksi yang dimiliki perpustakaan,
Foto-foto koleksi yang dimiliki oleh UPT PerpustakaanUNS

Promosi perpustakaan dengan akun
Instagram di UPT Perpustakaan UNS
Informasi jam layanan

Menampilkan informasi jam buka layanan
Video tentang pemanfaatan layanan
Video di buat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu
tema cerita.
Pengenalan akun kepada pemustaka
Melalui website dan membagikan akun di grup grup wa
Bahasa yang digunakan

Bahasa yang digunakan dalam isntagram @unslibrary yaitu bahasa
gaul disesuaikan dengan pengikutnya yang mayoritas masih remaja

Manfaat
• Sebagai media penyampaian informasi
• Menjadi media promosi yang efisien dan efektif
• Arsip kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan
perpustakaan.
• Media komunikasi interaktif bagi followers

Rekomendasi

• kreativitas dan kerja keras para pengelolanya untuk
memperkaya konten-konten
• Dapat memberikan informasi yang bervariasi dan
ditunggu-tunggu oleh para pengikutnya

Kesimpulan

• Instagram dapat digunakan sebagai media promosi
perpustakaan dengan gaya kekinian
• Akun instagram @unslibrary berisi informasi layanan
dan kegiatan-kegiatan di perpustakaan
• Keberadaan akun ini memberikan kemudahan dalam
mengenalkan berbagai layanan
• @unslibrary merupakan media dokumentasi berbagai
aktivitas di perpustakaan
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TERIMA KASIH...

PERAN SERTA PEMBUATAN KARYA TULIS
SEBAGAI BENTUK LITERASI KEKINIAN
Oleh :

Tri Hardiningtyas
Triningsih

ABSTRAK
Karya tulis lebih dikenal sebagai bentuk prestasi seseorang dalam menempuh studi
secara formal. Sementara itu, karya tulis hasil studi umumnya hanya diketahui oleh
kalangan tertentu, sehingga pengetahuan yang ada dalam karya tulis kurang
membumi.
Saat ini sedang mewabah gerakan literasi sebagai gerakan memberantas informasi
yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengenalan maupun
pemahaman atas sebuah karya tulis perlu diketengahkan. Karya tulis harus
dikenalkan kepada siapa saja agar masyarakat semakin melek informasi dan
pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat harus paham apakah itu karya tulis, bagaimana cara membuatnya, apa
saja macamnya, dan bagaimana cara pengutipannya. Salah satu cara pengenalan
karya tulis dengan berperan aktif dalam kegiatan penulisan, seperti ikut komunitas
saling berbagi ilmu lewat tulisan, atau mengikuti kegiatan seminar yang mempunyai
output berupa call for paper atau prosiding.
Dengan demikian, masyarakat pun ikut berperan aktif dalam memahami segala
bentuk literasi yang berkembang, juga dapat membuat karya tulis sebagai bentuk
sumbangsih di dunia literasi.

PENDAHULUAN






Membuat karya tulis merupakan proses menyejarahkan
diri untuk kebermanfaatan.
Dalam rangka meninggalkan jejak peradaban maka
seyogyanya meninggalkan kesan mendalam dengan
berkarya, salah satunya melalui karya tulis
Gajah mati meniggalkan gading, manusia mati tinggal
nama
Apakah yang ditinggalkan manusia harus berupa karya
tulis? Tentunya banyak jenisnya. Hanya saja karya tulis
merupakan peninggalan sejarah termudah yang bias
diperoleh.

lanjutan…
Persembahan sebuah karya tulis pun merupakan proses
pembuatan karya yang tidak memerlukan bahan mahal
atau sulit didapat.
Misalnya, peninggalan para pujangga sastra atau tokoh
sejarah yang menuliskan peristiwa bersejarah yang
dialami.
Jikalau hasil karya tulisnya dibaca oleh generasi sesudah
penulisnya, maka generasi yang ditinggalkan akan
mendapatkan manfaat dan menjadi paham akan
perjuangan sejarah pada masa sebelum pembaca lahir.

..

Permasalahan


Pada kesempatan ini kami mengajukan
permasalahan bagaimana mengenali karya tulis,
apa saja jenisnya, dan bagaimana peran sertanya
dalam mendukung budaya berliterasi.



Salah satu cara pengenalan karya tulis dengan
berperan aktif dalam kegiatan penulisan, seperti
ikut komunitas menulis dengan saling berbagi ilmu
lewat tulisan, atau mengikuti kegiatan seminar yang
mempunyai output berupa call for paper atau
prosiding.

..



Pembahasan dalam paparan ini dibatasi pada karya
tulis yang diikutsertakan dalam kegiatan menulis pada
sebuah komunitas menulis.



Peran serta karya tulis dalam sebuah komunitas
menulis diharapkan dapat memperkaya dan
memberikan pembelajaran bagi masyarakat dalam
berliterasi.

PEMBAHASAN

Karya tulis bisa dikatakan sebagai sebuah karya
berbentuk tulisan.
Dunia tulis-menulis saat ini semakin menggairahkan.
Apalagi dengan meningkatnya para pengguna gawai
yang semakin menyebar dan beragam.
Kegiatan menulis dapat dilakukan dengan menulis
status di media sosial, menulis untuk tujuan
penyelesaian studi.
Kegiatan menulis juga dapat dilakukan dalam
rangka mengikuti acara seminar, lokakarya dan
semacamnya sebagai pemakalah call for paper.

 Terkecuali bagi mereka yang telah terbiasa
menulis atau masuk dalam komunitas menulis.
Kegiatan menulis akan membentuk karakternya
sebagai penulis bidang tertentu, atau penulis jenis
karya tertentu.
 Seiring dengan semakin aktifnya ikut dalam
komunitas menulis tertentu, maka seseorang
akan menemukan jati diri sebagai penulis sesuai
bidang minatnya.

 Menulis
adalah suatu keahlian dalam menuangkan
suatu ide atau gagasan atau suatu gambaran
yang ada di dalam pikiran manusia menjadi
sebuah karya tulis (atau tulisan) yang dapat
dibaca dan mudah dimengerti atau dipahami
oleh orang lain

Karya Tulis
 Pengertian karya tulis menurut Suherli
(2010:2);
bahwa karya tulis adalah gagasan
seseorang yang dituangkan dalam
bentuk tulisan.

Jenis-Jenis Karya Tulis
 Karya tulis non ilmiah
Merupakan karangan yang menyajikan fakta
pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman
dalam kehidupan sehari-hari, bersifat
subyektif, tidak didukung fakta umum, dan
biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer
atau biasa digunakan (tidak terlalu formal).

Jenis-Jenis Karya Tulis (lanjutan)
 Karya tulis ilmiah populer
Merupakan suatu karya yang ditulis dengan
menggunakan bahasa yang populer sehingga
mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik
untuk dibaca.

Kutipan
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(1990: 481), arti kutipan yaitu;
1.pungutan; petikan; nukilan;
2.pengambilalihan satu kalimat atau lebih
dari karya tulisan lain untuk tujuan
ilustrasi atau memperkokoh argumentasi
pada tulisan sendiri.

 Kutipan lebih mengarah kepada
pemindahan tulisan dari penulis lain ke
dalam tulisan yang sedang dikerjakan.
 Hal tersebut adalah suatu usaha dalam
menghadirkan gagasan, ide, atau karya
dari penulis lain, baik secara utuh tanpa
perubahan maupun secara tidak utuh.

 Mengutip karya ilmiah orang berarti mengakui
dan menghargai hasil karya ilmiahnya.
 Hasil karya penelitian seseorang seharusnya
dihargai dengan pemberian, seperti honor atau
kenaikan jenjang kepangkatan.
 Mengutip hassil karya orang lain bertujuan
meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis
sungguh diteliti dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Teknik Kutipan
 Kutipan Langsung
adalah kutipan dari buku atau tulisan yang
harus sama dengan aslinya baik dengan susunan
kata-katanya maupun tanda bacanya.
Kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih,
diketik berspasi 1 dengan mengosongkan lima
ketik dari garis batas/margin sebelah kiri dengan
tidak diberi tanda kutip.

Teknik Kutipan (lanjutan)
 Kutipan Tidak Langsung
adalah kutipan dengan mengambil
pendapat/ uraian dari buku/ sumber lain
yang penyajiannya dengan bahasa sendiri.

Literasi
 Literasi secara umum diartikan sebagai
sebuah kemampuan membaca dan
menulis.
 Sebagaimana dinyatakan dalam Kamus
Oxford bahwa Literacy is ability to read
and write.
 Artinya, literasi adalah kemampuan
membaca dan menulis

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, karya
tulis yang dibuat dalam berkomunitas bisa
beragam.
 Bisa berupa karya tulis ilmiah, populer,
maupun fiksi. Hal yang utama semua
anggota kmonunitas mengenal dan
memahami bagaimana membuat karya
tulis, dan jenis-jenisnya.

 Berkenalan dengan karya tulis menambah
wawasan untuk berbuat lebih baik.
 Pembuatan karya tulis dalam sebuah
komunitas menulis sebagai bentuk peran
serta dalam berliterasi.
 Mengapa menulis perlu komunitas. Hal ini
dapat dijadikan motivasi agar dapat terus
berlanjut dalam menekuni dunia
kepenulisan.

5 ciri sikap orang terhadap menulis






Menulis sebagai hobi
Menulis sebagai pekerjaan/profesi
Menulis sebagai pendukung pekerjaan
Menulis sebagai aktualisasi diri
Menulis sebagai pelarian
(Bambang Trim, 2018:8)

Menulis itu PENTINK
 PErlu Niat
 Tekad
 INKubator

 Inkubator inilah yang dapat berbentuk
komunitas.
 Di mana ada komunitas, apa saja yang
dilakukan dalam komunitas?
 Komunitas yang diikuti hendaknya yang
sesuai dengan niat untuk menulis.
 Bukan hanya sekedar ikut-ikutan masuk
dalam komunitas nulis, aktif lah dalam
berbagai kegiatan yang diadakan.

 Sebagai contoh yaitu komunitas pustakawan
yang belajar menulis bersama untuk berbagi
lewat tulisan, yang bernama Kelas Menulis

Pustakawan (KMP).
 Ada juga komunitas para perempuan yang
belajar menulis, yang dinamakan Ibu-Ibu

Doyan Nulis (IIDN).

 Komunitas menulis juga memberikan
pengetahuan secara gratis melalui
pengalaman para anggota komunitas yang
telah meraih kesuksesan.
 Inilah salah satu peran penting dalam
berliterasi. Setiap anggota pasti memiliki
pengalaman berliterasi yang berbeda.
 Jadi apabila setiap anggota bisa berbagi,
alangkah kaya ilmu para anggotanya.

SIMPULAN & SARAN






Masyarakat harus mengenal dan paham karya tulis
Seiring perkembangan zaman saat ini dengan
menjamurnya penggunaan gawai maka selayaknya
masyarakat dikenalkan cara yang benar dalam
penggunaannya, terutama dalam hal tata cara
penulisan maupun pengutipan atau dalam berbagi
tulisan yang bukan hasil karya sendiri.
Pengenalan dan pemahaman mengenai karya tulis
sangat penting untuk berkarya lebih baik dan lebih
manfaat.

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PUSTAKAWAN UAJY
MENGHADAPI ERA DIGITAL
DENGAN MENGGUNAKAN FUNGSI MANAJEMEN
EMPOWERING
Oleh :
Agnes Karya Wijayanti
Rosalia Istiyarini

Kepuasan
Pemustaka

Kompetensi
Kemampuan seseorang yang
mencakup pengetahuan, ketrampilan
dan sikap kerja yang dapat
terobservasi dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan atau tugas sesuai
dengan standar kerja yang ditetapkan

Kompetensi pustakawan di era informasi
(Sulaiman dan Foo 2011)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Keterampilan teknologi dan peralatannya
Keterampilan informasi
Keterampilan komunikasi dan sosial
Keterampilan manajemen dan kepemimpinan
Keterampilan berfikir strategis, keterampilan analitis
Perilaku yang bersifat pribadi-pribadi

EMPOWERING
 Pemberdayaan, pembagian kekuasaan, atau mendelegasikan

wewenang kepada pustakawan di dalam perpustakaan atau
menggunakan tanggung jawab atau wewenang untuk mengambil
keputusan langsung.

 Memberi tugas dan tanggung jawab kepada pustakawan untuk

melaksanakan tanggungjawab dan tugas kepustakawanan secara
mandiri serta kreatif.

Manajemen Empowering
Potensi,
motivasi,
kreatifitas

Tanggungj
awab,

mandiri,
kreatif

Empowering

Semangat,
kemauan
untuk
maju

Kecepatan,
kualitas
layanan

Manfaat empowering di perpustakaan (Iskandar, 2016;30)

Pimpinan mudah
merealisasikan
tujuan

Kinerja
pustakawan baik,
cepat dan berhasil

Pembagian
tugas merata

Mudah melakukan
penilaian kerja

Pustakawan lebih
berkreasi
menangai masalah

Fungsi
perpustakaan
tercapai

Mudah
mengontrol
kemajuan
perpustakaan

Cepat mengambil
keputusan

Perpustakaan
cepat berkembang
dan maju

Perpustakaan UAJY
Pengelolaan
Perpustakaan
Pelayanan
Perpustakaan
Pengembangan
Profesi
Penunjang Tugas
Pustakawan

Pengelolaan Perpustakaan
Tim Pengembangan Koleksi

Tim pengelolaan web site

Tim Pengelola Sosial Media

Kerjasama media surat kabar

Tim Pengelola Corner

Tim Kegiatan Kepanitiaan

Pelayanan Perpustakaan
Layanan sirkulasi
Layanan Referensi

Layanan bimbingan
pemustaka
Layanan pelatihan literasi
Layanan cek plagiasi

Pengembangan Profesi

Penunjang Tugas Pustakawan

Pemateri Literasi Informasi

Pemandu Library Tour

Penunjang Tugas Pustakawan

Kegiatan meningkatkan kompetensi
Pustakawan UAJY
Pendidikan formal
Workshop/Seminar
Presentasi
Sertifikasi Pustakawan
Studi Banding
Lomba Pustakawan
Anggota Profesi

Kesimpulan
Empowering bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi pustakawan di Universitas Atma
Jaya Yogyakarta
Empowering mendorong pustakawan untuk
belajar secara mandiri, meningkatkan
pustakawan untuk selalu belajar sepanjang
hayat
Empowering meningkatkan layanan
pustakawan menjadi lebih baik

KONSEP PERPUSTAKAAN
MODERN PADA ERA
DISCRUPSI TEKNOLOGI
KHOIRUL MASLAHAH & NUSHROTUL HR.

Secara garis besar ada 3 hal yg perlu dpersiapkan
1.

Desain gedung dan ruangan perpustakaan. Ruangann perpustakaan yg nyaman dan
pengunjung ingin kembali dan nyaman

2.

Layanan perpustakaan yg cepat, tepat, efisien dan tidak terlalu banyak aturan

3.

Pustakawan mau belajar dan terbuka dgn masukan pengguna. Jadi pustakawan yg siap
24 jam (setiap saat)

Urgensi pengembangan keahlian pustakawan melalui pelatihan
Professional skills di era digital
Oleh:
R Lalan Fuandara
UPT Perpustakaan ISI Surakarta
radenlalanfuandara@gmail.com

The development of information technology in the digital era has made
libraries have to prepare various things related to the management of
information resources and human resource capabilities, one of the efforts is
through increasing the Librarian Professional Skills.
Professional skills are a set of special knowledge and skills used in
completing work, solving problems related to their professional roles,
through mastering a variety of special skills expected to realize quality
human resources who are able to manage collections that support
information retrieval, information updates and repakaging information.
These various professional skills include: Communication Skills,
Management Skills, Marketing Skills, Adaptation Skills, Update of
Knowledge, Soft Skills, Leadership skills and Team work, Communication
skills, Listening skills, Interpersonal Skills, Writing Skills, Project
Management skills, Computer and Information Technology Skill,
Management Skills, Information Literacy skills, Computer Literacy,
Information Skills.
With good professional skills, the library can properly manage various
resources and provide optimal services to users so that they have a real
contribution to the world of education
Keyword: Profesional Skills, Training, Librarianskill, digital era

A. Pendahuluan

1

Pesatnya laju informasi menjadikan perubahan besar struktur manajemen pusat
pusat informasi tidak terkecuali perpustakaan, sebagai pusat informasi yang terus “tumbuh”,
perpustakaan bertranformasi menjadi pusat pengetahuan, sehingga diperlukan sistem
manajemen dengan sebaik mungkin dalam pengelolaan koleksi, koleksi dipastikan memenuhi
aspek kelengkapan serta up to date dan user oriented. Dalam manajemen pengetahuan
melibatkan berbagai sumber daya diataranya SDM dan teknologi yang merupakan satu
kesatuan.(Sudhir,2013:71) Perkembangan teknologi informasi serta kepustakawanan begitu
pesat di kurun sepuluh tahun terakhir, perpustakaan terus berbenah dalam memberikan
layanan kepada pemustaka dengan penggabungan yang saling melengkapi antara
perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Dengan penggabungan tersebut
menimbulkan efek berantai terhadap berubahnya kebutuhan

sistem serta sumberdaya

manusia, dengan permintaan akan nformasi yang semakin beragam dan up to date, ditambah
dengan perkembangan teknologi
perpustakaan

membuat kebutuhan akan sumberdaya manusia

profesional dengan multi skill sangat urgen. Stagnan nya kurikulum pada

pendidikan SDM Pustakawan juga sangat berpengaruh pada skill pustakawan yang
dihasilkan, jika tidak ada penyesuaian kurikulum dengan perkembangan iptek maka
pustakawan yang dihasilkan juga akan tidak dapat berkontrbusi dengan baik dalam
manajemen informasi.
Dalam buku yang berjudul dalam bukunya yang berjudul “Digital Economy: Promise and
Peril in the Age of Networked Intelligence” Tappscott mengemukakan, karena pengaruh internet
terdapat 12 tema baru di bidang ekonomi. Di antara 12 tema ekonomi baru tersebut
terdapat tema bidang ekonomi yang berbasis pengetahuan (knowledge based economy),
implementasinya yaitu hanya SDM yang memiliki pengetahuan yang luas dan terus
menambah pengetahuan yang dapat mengikuti perubahan. ( Tappscott ,1998). Pendapat lain
mengatakan bahwa aset paling besar di setiap organisasi adalah sumber daya manusianya.
Organisasi-organisasi berusaha mendidik dan melatih sumber dayanya,

sumber daya

manusia yang terdidik dan terlatih menunjang tercapainya tujuan organisasi. (Ohemeng,
2009:109-132). Kebutuhan pustakawan dengan multi professional skill akan terus di harapkan
untuk mengelola berbagai pusat informasi sesuai dengan perkembangan jaman, dalam dunia
kepustakawanan dihadapkan pada perkembangan aplikasi otomasi, penelusuran informasi
yang melibatkan metadata yang besar, juga berbagai e-resources berupa jurnal dan buku
elektronik dari berbagai macam provider, sehingga diperlukan pelatihan professional skill bagi
pustakawan untuk menyesuaikan keahlian dengan kebutuhan skill yang dulu tidak
didapatkan dalam pendidikan formal.
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Dalam dunia ekonomi persaingan global, kualitas SDM memerlukan upgrade
keahlian secara berkelanjutan untuk menghadapi persaingan (Stuart, 2007:269-280). Upgrade
skill merupakan penyesuaian keahlian yang di miliki dengan perkembangan teknologi
informasi saat ini.

Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) telah dimulai sejak awal tahun 2016

yang akan memungkinkan interaksi dengan orang dari negara lain sebagai contoh mahasiswa
yang berasal dari negara lain serta kerjasama dengan institusi pendidikan atau perusahaan
asing sehingga secara otomatis kebutuhan akan pengetahuan bahasa serta hard skill dan
softskills lain sangat diperlukan dalam aplikasinya. Dari berbagai permasalahan tersebut di
perlukan peran institusi perpustakaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
yang merupakan upaya upgrade profesional skill pustakawan untuk menyesuaikan keahlian SDM
dengan kondisi di lapangan di era digital ini.
Sumber daya manusia merupakan produk investasi yang dapat dikembangkan
melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa kinerja.
(Schultz, 1961) Sedangkan Becker mengemukakan Manusia yang mengikuti pelatihan dan
pendidikan merupakan investasi, di dalam bisnis seperti halnya peralatan. (Becker, 1994)
.Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia
merupakan investasi suatu organisasi dan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan
pelatihan. Secara umum keahlian dapat dibedakan menjadi dua,

keahlian formal yaitu

keahlian yang di peroleh melalui sekolah dan perkuliahan, sedangkan non formal melalui
diklat serta pelatihan-pelatihan. Keahlian dasar sumberdaya manusia perpustakaan sebagian
besar berasal dari pendidikan formal melalui pendidikan perguruan tinggi, mengingat saat
ini berbagai tingkat pendidikan ilmu perpustakaan sudah dibuka oleh banyak perguruan
tinggi. program studi tersebut saat ini kebanyakan mempunyai kurikulum keahlian dengan
sebagian besar yang tidak up to date dengan tidak mengikuti perkembangan teknologi
informasi dan tuntutan dunia usaha saat ini, akibatnya banyak sekali kekurangan-kekurangan
keahlian pada tingkat lulusannya,

padahal sebagai sebuah profesi harus mempunyai

professional skill agar dapat menjalankan profesinya mengelola informasi.
Professional skills adalah perangkat pengetahuan dan keahlian khusus yang
digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan, memecahkan permasalahan yang berhubungan
dengan peran profesioanalnya.(Webber, 1999). keahlian-keahlian tersebut terdiri dari hard
skills dan Soft skills, Hard skills merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sedangkan softskill adalah
keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (interpersonal skills) dan
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keterampilan

dalam

mengatur

dirinya

sendiri

(intrapersonal

skills)

yang

mampu

mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.
pemerintah melalui institusi mempunyai tanggung jawab untuk memastikan SDM
mendapatkan kebutuhan pelatihan dan program pengembangan yang di perlukan, (Bailey et
al,2012: 1595-1612) untuk itu perlunya kajian professional skill serta proses pendidikan dan
pelatihan agar dapat mempunyai kinerja yang optimal.
B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah teknis pelaksanaan peningkatan upgrade professional skills di era digital
bagi pustakawan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada
sebuah institusi?
C. Pembahasan
Era digital telah membawa perubahan yang besar pada manajemen informasi suatu
institusi, kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh pengelola
informasi seperti pustakawan. Keberhasilan dan kegagalan institusi tergantung pada kualitas
sumber daya manusianya, dan sumber daya manusia berperan secara signifikan pada
perkembangan ekonomi seperti di beberapa negara berkembang seperti jepang, inggris,
amerika. (Wehnam Peter Dabale, 2014: 62). Pengembangan sumber daya manusia bagi
perpustakaan pada dasarnya merupakan investasi. Investasi dalam pengembangan SDM
merupakan biaya yang digunakan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari SDM, melalui
kegiatan peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja. SDM perpustakaan yang terdidik dan
terampil di harapkan akan menjadi pegawai yang lebih produktif, dan selanjutnya
peningkatan produktifitas berarti peningkatan hasil berupa kinerja yang lebih baik. Dalam
perpustakaan terdapat berbagai layanan yang menuntut berbagai keahlian tersendiri, mulai
dari pekerjaan teknis sampai pada kemampuan untuk berinteraksi serta mengkomunikasikan
informasi kepada pemustaka, sehingga sangat penting pendidikan karakter untuk
mengembangkan kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain guna
peningkatan skill.
Sebagai pustakawan professional harus menguasai berbagai skill yang dibutuhkan
dan yang akan dibutuhkan kelak dalam pengembangan layanan. Dalam The seven habits of
highly effective people.(Covey, 1990)

Pelatihan inteligensi emosional, dan pelatihan untuk

membangun kebiasaan positif dan pelatihan kecerdasan emosional (Goleman,1996) sangat
penting dan perlu dilakukan bagi pegawai pemerintah dalam memberikan layanan. Kualitas
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sumber daya manusia di perpustakaan berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan,
dengan semakin kompleks tuntunan layanan yang di harapkan pemustaka maka harus di
iringi dengan pembangunan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kemampuan
professional. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia merupakan pengembangan
pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap serta pemeliharaan infrastruktur. (Groot
dan Molen, 2000 ). Pembangunan kapasitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan
melalui banyak cara, namun biasanya berhubungan dengan pendidikan, pelatihan sumber
daya manusia. (Williamson, et al., 2003; Abbay, 2008). Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
professional Skills pustakawan secara berkelanjutan dalam rangka upgrade skill untuk
mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dilaksanakan melalui perencanaan pelaksanaan
dan dengan berbagai tahap, diantaranya:
1. Pemetaan kompetensi setiap SDM Perpustakaan
Kompetensi pustakawan berbeda beda tiap individu, skill pustakawan dipengaruhi
berbagai hal diantaranya minat, latar belakang pendidikan dan frekwensi mengikuti
pelatihan. Hasil dari pemetaan kompetensi yaitu daftar sumber daya manusia yang di
lengkapi data terkait keahlian, latar belakang pendidikan serta catatan diklat yang pernah
di ikuti. Dalam pemetaan kompetensi diperlukan evaluasi melalui wawancara secara
detail, pelatihan yang tertera dalam daftar keahlian seringkali masih kurang atau bahkan
tidak di kuasai oleh staf yang bersangkutan, untuk itu perlu dilaksanakan wawancara
secara detail terhadap skill-skill yang tertera dalam daftar.
2. Penentuan Materi keahlian “Professional Skill ” untuk pelatihan.
Pada pertemuan Online Information Meeting ke 25 di London pada desember 2001,
Richard Harrington yang merupakan Direktur Thomson Corporation mengatakan bahwa tidak
ada profesi lain yang berubah sedemikian pesat selain profesi di bidang informasi yang
berbasis teknologi internet pada kurun lima tahun terakhir. Dibutuhkan professional skills
yang akan membantu pustakawan untuk memenuhi kebutuhan secara efektif pemustaka.
( Pitla Venkateshwar Rao, 2014) Adapun professional skill tersebut di antaranya:
a. Communication Skills : Pustakawan harus memiliki keahlian kemampuan
berkomunikasi verbal maupun tertulis. Keahlian dalam berkomunikasi sanga
penting karen apustakawan dihadapkan pada layanan sehingga diperlukan
komunikasi yang baik untuk mempertemukan kebutuhan dan layanan informasi.
b. Management Skills : Selain keahlian manajemen pada umumnya, pustakawan
harus memiliki keahlian manajemen yang diperlukan untuk mengelola pusat
informasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas dll.
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c. Marketing Skills : Pustakawan harus mampu mempromosikan produk dan
layanan perpustakaannya, marketing skill diwujudkan dengan memberikan
informasi berbagai resources, layanan yang dimiliki serta alternatif “answer”.
d. Adaptation Tecnology Skills : pustakawan harus mempunyai keahlian
mengaplikasikan teknologi baru yang sedang trend. Keahlian seperti membuat
website, pengolahan data, penguasaan berbagai Gadget, kemampuan
penelusuran e-journal dan e-book, kemampuan dasar jaringan dan komputer
merupakan keahlian yang harus dimengerti dan dikuasai oleh pengelola
informasi sehingga mampu memberikan layanan dengan baik pada pemustaka.
e. Update of Knowledge : Pustakawan harus meng upgrade pengetahuannya agar
dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi pemustaka. Pendidikan dapat
melalui institusi formal maupun non formal sehingga pengetahuan dapat terus
up to date
f. Soft Skills : softskill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan
orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri
(intrapersonal skills) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal
g. Leadership skill and Team work : Dalam perpustakaan yang besar diperlukan
sebuah Team dalam manajemennya, sehingga diperlukan keahlian memimpin
dalam manajemen perpustakaannya.
h. Languageskill : Kemampuan berbahasan inggris aktif akan meningkatkan
kemampuan berkomunikasi antara pustakawan dengan pemustaka asing, secara
tidak langsung juga merupakan nilai plus terhadap profesi pustakawan denga
kemampuan bahasa inggris aktifnya.
i. Listening skill : Pustakawan profesional harus mempunyai kemampuan untuk
memahami keinginan dari berbagai tipe dari pemustaka melalui kemampuan
empati,
mendengan
apa
yang
diinginkan
pemustaka
serta
mengkomunikasikannya.
j. Writing Skill : Pustakawan harus memiliki kemampuan dalam menulis artikel
ilmiah atau karya ilmiah, karena seringkali akan diminta sebagai consultan dalam
penulisan proposal, skripsi, tesis atau disertasi. Selain itu dengan kemampuan
writing skill, pustakawan akan dapat mengkritisi serta memberikan solusi dari
setiap permasalahan bidang kepustakawanan dan umum untuk kemajuan bidang
kepustakawanan.

3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
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Berdasarkan pemetaan kompetensi akan dihasilkan data pustakawan beserta
keahlian yang dikuasai serta keinginan skill yang akan dipelajari, sehingga akan
memudahkan jenis pelatihan apa yang akan dapat dilaksanakan. Sedangkan Analisis
materi professional skill membuat dapat ditentukannya materi yang tepat bagi setiap
personil. Berdasarkan 2 data tersebut memudahkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
(diklat) dengan menentukan prioritas materi berdasarkan perencanaan dan sesuai dengan
kebutuhan.
4. Evaluasi secara berkala.
Setelah dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan maka setiap SDM harus di
evaluasi hasil yang di capai selama pelatihan, hal ini di laksanakan untuk menjamin
pengembangan skill professional setiap staf berjalan dengan baik, hasil evaluasi bisa
berupa baik atau kurang, jika telah lolos hasil evaluasi maka materi yang telah di peroleh
akan ditambahkan pada daftar kompetensi yang dimiliki masing-masing staff, jika kurang
maka dimungkinkan untuk diadakan pelatihan ulang. Hasil evaluasi yang akan
menentukan tingkatan setiap SDM. Dengan pencatatan yang terstruktur terhadap
keahlian masing-masing staf perpustakaan maka akan mempermudah pengembangan
secara berkelanjutan. Evaluasi secara berkala juga menentukan kapan setiap SDM perlu
melaksanakan pelatihan. Dengan pelatihan secara berkala

dengan berbagai materi

profesional skills maka diharapkan akan terwujud staf perpustakaan yang berkualitas
dengan berbagai kemampuan professional skill
5. Pemberian Reward
Reward merupakan penghargaan yang di berikan atas prestasi kinerja yang telah di
lakukan, reward dapat berupa insentif atau bentuk penghargaan lain. Berdasarkan
penelitian Reward berpengaruh positif terhadap Kinerja Karyawan (Arlina, 2015:6). Untuk
memotivasi sumber daya manusia perpustakaan dalam mengikuti pengembangan
profesional skill maka diperlukan pemberian reward bagi pustakawan yang mengikuti
pelatihan dan setelah dilakukan evaluasi hasilnya sesuai dengan yang dibutuhkan institusi.
Hasil tersebut berupa kinerja baik yang telah dilakukan pasca dilaksanakannya pelatihan
profesional skill.
Dengan berbagai langkah pelatihan professional skill di atas, maka proses pelatihan
SDM Perpustakaan akan lebih mudah dan tepat sasaran, karena terdapat catatan
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kompentensi masing masing SDM sehingga dapat di lihat kompetensi apa yang belum di
miliki untuk kemudian dilakukan pelatihan sesuai dengn perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi
D. Kesimpulan
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan professional skills pustakawan dalam rangka
upgrade skill untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dilaksanakan melalui
perencanaan pelaksanaan dan dengan berbagai tahap, diantaranya: Pemetaan kompetensi
setiap SDM Perpustakaan, Penentuan Materi keahlian “Professional Skill” untuk pelatihan,
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Evaluasi secara berkala dan Pemberian Reward.
Berbagai professional skill yang dijadikan materi pelatihan untuk upgrade skill diataranya:
Berbagai profesioanl skills tersebut diantaranya: Communication Skills, Management Skills, Marketing
Skills, Adaptation Skills, Update of Knowledge, Soft Skills, Leadership skill and Team work, Listening
skill, Interpersonal Skill, Writing Skill, Project Management skill, Computer and Information Technology
Skill, Information Literacy skills, Computer Literacy, Information Skills. Pelaksanaan pelatihan
profesional skill berkelanjutan dilaksanakan secara bertahap dan berkala berdasarkan analisis
kompetensi, sehingga setiap SDM akan bertambah skillnya, sesuai dengan yang diharapkan
dan up to date, hal ini merupakan upgrade skill did era digital ini.
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PERAN HASTAG (#) DALAM SOCIAL MEDIA
SEBAGAI UPAYA BRANDING PUSTAKAWAN

Oleh: Mustofa, MA.

Pendahuluan
• Perkembangan teknologi informasi, memungkinkan
setiap individu untuk mengubah prioritas kebutuhan
hidupnya. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh
terhadap perilaku hidup individu tersebut
• Pustakawan masih dicitrakan sebagai “seseorang”
yang sekedar
• Keprofesionalan pustakawan --> membangun citra diri
(image branding)
• Dalam social media : hastag (#) atau tanda tagar,
hashtag ini bermanfaat untuk mengelompokkan pesan .
• Peluang penggunaan hastag ini bisa diterapkan oleh
para pustakawan untuk menunjukkan brandingnya /
citranya sebagai pustakawan yang professional melalui
media social.

Pembahasan
Hastag (#)
Hastag merupakan tanda pagar yang berfungsi sebagai
tag meta pengelompokan data terhadap postingan atau
konten apapun di dunia internet. Dengan hastag, data
dalam jagat internet dapat dengan mudah "diarsipkan"
untuk memudahkan pengguna selancar internet mencari
data yang diinginkan

• Brand Merek adalah istilah, tanda, simbol, atau
rancangan, atau kombinasi hal-hal tersebut,
yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi
barang atau jasa dari seorang atau sekelompok
penjual dan untuk membedakannya dari produk
pesaing
• Image atau Citra didefinisikan sebagai a picture
of mind, yaitu suatu gambaran yang ada di
dalam benak seseorang.

• Menurut Luckty media sosial adalah
sebuah media online, dengan para
penggunanya bisa dengan mudah
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan
isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum
dan dunia virtual.

Fungsi Hastag :
• Pada dasarnya penggunaan hastag untuk
menandai kata-kata
• Fungsi dari hastag yang kedua adalah
sebagai media personal barding. Caranya
dengan teknik mengekor dan membuat
hastag yang unik. Contoh #2019...

• Namun yang benar-benar harus kita
waspadai adalah jangan sampai
memberikan informasi yang in-relevan
atau tidak berkaitan. Bagaimanapun
hastag harus tetap dilakukan dengan bijak
dam tepat. Jangan berlebihan ketika
menyertakan hastag dan tetap sampaikan
semuanya dengan jujur dan menarik.

Hastag yang di gunakan perpustakaan dan
pustakawan:
• #perpusseru ,Sekitar 2.070 hasil – IG, FB, video
24 hasil.
• #salamliterasi, sekitar 111.000 hasil, video 1.020
hasil
• #KIMV, sekitar 12.000 hasil, video 134 hasil.
• #pustakawan Sekitar 11.500 hasil, video 74 hasil
• #CintaiBuku 1.020 hasil, video 6 hasil

Trik dan Tip membuat hastag:
#wkwkwkwkwkwkwkwk atau hastag
#Akurapopo.
a. Sesederhana mungkin dan mudah
diingat, maksimal 3 kata.
b. kata atau lebih pakailah format
“CamelCase contoh: #SalamLiterasi
c . Te n t u k a n m a k s u d d a n t u j u a n
menggunakan hastag

• Kenapa Social Media Penting untuk Branding?
Social media atau jejaring sosial rupanya kini
telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan
manusia.
Yang menarik adalah adanya manfaat yang
semakin hari semakin nyata, yaitu aktifitas
marketing melalui kedua social media tersebut,
seperti branding, promosi bahkan berjualan
secara langsung.

Aktivitas branding penting dilakukan di
sosial media :
a. Pengguna Social Media Semakin Besar
b. Semua Orang Menyukai Branding
c. Semua Orang Lebih Mudah Terpengaruh
Oleh Rekomendasi Teman Di Sosial
Media

DESAIN REKONSTRUKSI PERPUSTAKAAN SEBAGAI KEKUATAN
UTAMA DALAM PENINGKATAN DAN PENGUATAN KUALITAS
LAYANAN PERPUSTAKAAN MODERN:
SUATU KAJIAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN

Bakhtiyar
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Email: bakhtiyar.fisipuwks@gmail.com
Website: www.wayangsufi.com

LATAR BELAKANG
• Eksistensi perguruan tinggi adalah merupakan candradimuka,
sebagai tempat pendidikan untuk menggembleng, meningkatan,
mencetak dan menghasilkan SDM handal, berkualitas, kompeten
dan profesional. Oleh karenanya perguruan tinggi sangat
membutuhkan dukungan dan keberadaan perpustakaan.
• Setiap institusi edukasi di bawah naungan pemerintah dan pihak
non pemerintah, wajib menyediakan pusat sumber belajar berupa
perpustakaan. satu prasyarat utama harus ada dan yang tidak dapat
dimarginalkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan
mencapai world class university,
adalah dengan melalui
rekonstruksi perpustakaan

TUJUAN KAJIAN
Kajian bertujuan untuk mengetahui;
1.
makna
penting
dan
peningkatan
penguatan kualitas perpustakaan.

dan

2. Upaya secara riil terhadap penguatan dan
peningkatan kualitas perpustakaan sebagai
desain
rekonstruksi
perpustakaan
dalam
layanan jasa informasi perpustakaan
modern
di perguruan tinggi.

KAJIANPUSTAKA/TEORI

Penguatan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan

1. Penguatan perpustakaan adalah serangkaian proses secara terus
menerus bertahap dan berkelanjutan, yang berwujud aktivitas
jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dalam
rangka untuk mempertahankan secara gigih reputasi dan prestasi
kerja organisasi perpustakaan, agar apresiasi masyarakat terhadap
citra perpustakaan semakin kokoh dan bertambah positif.
2.Peningkatan kualitas perpustakaan merupakan usaha gigih dengan
kemampuan yang telah dimiliki, untuk menggerakan dan
memberdayakan segala sumber daya yang ada, dengan melakukan
perubahan-perubahan sangat mendasar terhadap paradigma,
kebiasaan, norma dan nilai-nilai budaya organisasi perpustakaan
sesuai perkembangan jaman.
Tujuan peningkatan kualitas perpustakaan adalah adanya kualitas
pelayanan jasa informasi yang guna meraih loyalitas pemustaka.
Tingginya derajat loyalitas pemustaka merupakan barometer citra
perpustakaan yang positif dalam masyarakat.

Kualitas Layanan Perpustakaan Modern
• Parasuraman, et.al. (dalam James A. Fitzsimmons, 2001:16)
mengutarakan
terdapat lima (5) indikator pengukuran mutu
pelayanan sebuah institusi: (1). Tangibles, (2). Reliabilitas, atau
keandalan organisasi (3). Responsiveness, (4). Assurance, jaminan
dan kepastian (5).Emphaty,
• Penelitian Gronroos, menghasilkan kesimpulan; minimal ada enam
indikator pengukuran mutu pelayanan; (1). profesionalisme maupun
kompetensi pegawai. (2). sikap serta perilaku. (3). fleksibilitas atau
kelenturan. (4). kehandalan dan kepercayaan. (5). pemulihan atau
recovery, (6). reputasi dan kredibilitas. (Johnson Robert. 1995: 55).
• Rogers menegaskan, unsur paling utama dalam mewujudkan
capability internal organisasi tak lain ialah sumber daya manusia
yang berkualitas untuk melaksanakan layanan prima. (Rogers, et.al.
1994: 14).

METODE KAJIAN
Obyek kajian berfokus content manajemen penguatan dan
peningkatan kualitas perpustakaan perguruan tinggi. ruang
lingkup kajian berbasis manajemen penguatan dan
peningkatan kualitas perpustakaan. Historical approach
digunakan sebagai pendekatan dan library research
dimanfaatkan sebagai metode kajian. Analisis diskriptif
kualitatif dilakukan untuk menganalisis berbagai literatur,
baik berisi penelitian serta hasil kajian bukan penelitian.
Analisis isi digunakan menganalisa makna keseluruhan
konsep penguatan dan peningkatan kualitas perpustakaan.
Observasi dilakukan untuk mendukung dan pelengkap
konstruksi teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Desain Rekonstruksi Dalam Proses Pencapaian Mutu Perpustakaan
Kualitas perpustakaan hakikatnya merupakan finalisasi capaian dilaksanakan dan telah
direncanakan dan berproses jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam pencapaian
terdapat rangkaian proses melibatkan berbagai komponen lainnya. Masing-masing
komponen selalu berinterelasi, interaksi dan berinterdependensi. Dalam proses
pencapaian kualitas perpustakaan terdapat tiga hal penting sebagai desain rekonstruksi
perpustakaan yaitu: (1). Mutu input perpustakaan; meliputi kecakapan SDM perpustakaan.
(2). Kualitas proses serta konteks; capaian kualitas perpustakaan berproses melalui
kualitas layanan, kualitas koleksi, efektifitas dan efisien pada penelusuran informasi. (3).
Mutu outcome yaitu layanan perpustakaan yang prima dan sangat menunjang tri dharma
perguruan tinggi.
Kualitas perpustakaan dapat didiinterpretasikan berikut : (1). perpustakaan modern harus
mempunyai perencanaan dan memiliki tujuan jelas, pasti dan realistis serta visionir. (2).
Adanya pelaksanaan evaluasi rutin, bertahap dan berkesinambungan sehingga variable
diketahui, diukur dan dianalisa. (3). Terdapat desain alur kerja lengkap dan jelas untuk
proses perbaikan dan penyempurnaan, serta memberikan ruang dan peluang mengadakan
perubahan.

Desain Rekonstruksi Perpustakaan Membutuhkan
Adanya Strategi Jitu dan Aplikatif.
Mendesain rekonstruksi perpustakaan terdapat
beberapa strategi, yang dapat diaplikasikan yaitu :
1) Perencanaan strategis menggunakan analisis
SWOT
2) Aplikasi
learning
organization
merupakan
upayamewujudkan proses pendidikan institusi
serta dapat
mengevaluasi
untuk
dapat
mengadakan perubahan menuju yang lebih baik
3) Selalu berbasis orientasi pada pemenuhan
kebutuhan informasi sehingga tercapai tingkat
kepuasan pengguna perpustakaan yang tinggi .

Perencanaan Strategis Dalam Desain Rekonstruksi
Perpustakaan
Perencanaan merupakan action, dilaksanakan demi meraih prestasi
di masa akan datang. Bryson sangat tegas menyatakan bahwa dalam
perencanaan terdapat tiga tingkatan yaitu:
1. Pemikiran yang strategik demi menentukan dan menetapkan
visi, misi dan strategi serta sasaran yang hendak digayuh.
2. Perencanaan jangka panjang guna menggabungkan pemikiran
intuitif dan pemikiran analitis, yang akhirnya membuahkan
pemikiran realistis untuk usaha menemukan dan menetapkan
visi, misi dan strategi organisasi perpustakaan
3. Tingkat perencanaan taktis sebagai operasionalisasi keseharian
sebuah organisasi (Bryson. 1998:98).

Learning Organization Dalam Desain Rekonstruksi
Perpustakaan
Learning
organization
merupakan
aktivitas
mengorganisir
kreativitas,
ketrampilan,
dan
transfomasi pengetahuan, sehingga dapat melakukan
perbaikan
perilaku
terhadap
wawasan
dan
pengetahuan baru sehingga berdampak perubahan
pada perilaku menuju
penyempurnaan serta
meningkatkan kinerja (Slater, S.F.&Narver J.C. 1995:
63-74).

Desain Rekonstruksi Pelayanan Selalu Berorientasi dan
Berbasis Pengguna
• Konseptualisasi berorientasi pada pelanggan yaitu;
selalu memberi informasi pada pelanggan dan
penawaran paling baik, serta berkemampuan untuk
menuntaskan pesoalan pelanggan, yang berkaitan erat
terhadap pelayanan. (Christoper Lovelock dkk. 2002
:157).
• Prinsip
dari
Total
Quality
Management,
mengedepankan kepuasan kebutuhan pelanggan,
antusias pada tiap pelanggan, fakta senantiasa sebagai
pijakan manajemen dan kontinueitas melakukan
penyempurnaan. (Lass HS. 2005:24).

Tindakan Penguatan dan Peningkatan Kualitas
Perpustakaan
1. Rekonstruksi Kualitas Pustakawan
2. Rekontruksi Kualitas Staf Perpustakaan
3. Rekonstruksi Kualitas Pimpinan/Kepala
Perpustakaan
4. Rekonstruksi Loyalitas Pemustakaan
5. Rekonstruksi Sikap dan jiwa Enterpreneurship
6. Rekonstruksi Pendanaan dan Pemanfaatannya
7. Rekonstruksi KomitmenBersama.

KESIMPULAN
1. Arti penting peningkatan dan penguatan kualitas perpustakaan, memiliki nilai
kemanfaatan yang besar yakni;
a) aktivitas organisasi perpustakaan akan berjalan secara sinergis
b) memiliki daya saing tinggi
c) pelayanan pada pemakai secara cepat, tepat dan efisien
d) kualitas layanan jasa informasi perpustakaan dapat dirasakan oleh pemustaka
e) loyalitas pemustaka yang tinggi terhadap perpustakaan
f) apresiasi yang positif terhadap eksistensi perpustakaan
g) Kesuksesan dalam mencapai visi dan misi perpustakaan sebagai pendukung utama
dalam keberhasilan pelaksanaan Tri Dharma perguruan.
2. Upaya riil dalam peningkatan dan penguatan kualitas perpustakaan melalui strategi
berikut:
a) perencanaan merupakan action nyata yang harus dilaksanakan guna mewujudkan
dan menggayuh prospek ke depan yang lebih baik
b) learning organization menjadi pedoman riil agar selalu belajar sepanjang hayat,
tanpa mencemaskan berbagai pergeseran, perubahan seta kompetisi.
c) selalu
memiliki fokus orientasi pada pemustaka melalui TQM approach,
penyediaan tenaga pengelolah, koleksi, maupun pelayanan berkualitas dan adanya
komitmen bersama untuk maju serta anggaran cukup
memadai
•

KESIMPULAN
3. Tindakan riil penguatan dan peningkatan kualitas
perpustakaan dapat diwujudkan dengan melakukan;
a) rekonstruksi kualitas pustakawan
b) rekonstruksi kualitas staf perpustakaan
c) rekonstruksi kualitas pimpinan/kepala
perpustakaan
d) rekonstruksi loyalitas pemustaka
e) Rekonstruksi sikap dan jiwa enterpreneurship pada
para anggota organisasi perpustakaan
f) Rekonstruksi pendanaan
g) rekonstruksi komitmen bersama dalam mencapai
tujuan organisasi perpustakaan.

TERIMA KASIH
Kunjungi Website : wayangsufi.com

VOLUNTARISM ACTION OF THEORY
Dalam mengemukakan teori aksi Parsons menyusun skema
unit-unit dasar tindakan social dengan karakteristik sebagai
berikut:
1) Adanya individu selaku actor
2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu
3) Aktor mempunyai alternative cara, alat serta teknik untuk
mencapai tujuannya
4) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional
yang dapat membtasi tindakannya dalam mencapai tujuan.
Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada
yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya
kelamin dan tradisi.
5) Aktor berada dibawah kendala dan dari nilai-nilai, normanorma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya
dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan
alternative untuk mencapai tujuan.

MODE ADAPTATION of BEHAVIOUR
MEAN

GOAL

BEHAVIOUR

+

+

Conform

−

+

Inovation

−

−

Retreatism

±

±

Rebellion

Tantangan Pustakawan Perguruan Tinggi
di Era Digital
Purwani Istiana
Pustakawan Madya
Universitas Gadjah Mada

PENDAHULUAN
• Era digital dan
keberadaan
Perpustakaan
• Informasi Ilmiah
(akademis) dapat
diakses Online

Tantangan Pustakawan
Perubahan dan inovasi
di berbagai bidang

Tantangan Pustakawan
Teknologi informasi yang
memberikan kemudahan
memperoleh informasi

Tantangan Pustakawan
Variasi Pengguna
Perpustakaan PT

Baby
Boomers

Digital
Immigrants

Digital
Native

Net
Generation

Tantangan Pustakawan
Pengembangan Diri
Pustakawan

Komunikasi;
Menyelesaikan
Masalah;
Kemampuan bekerja
dalam tim; berpikir
kritis dan sebagainya.

Teknologi; strategi penelusuran;
penguasaan berbagai aplikasi
(reference management tool, Online
Journal System) aplikasi pendukung elearning (kahoot, mindmeister); aplikasi
pendukung diseminasi publikasi
(Google Scholar Profile, ORCHID ID,
SCOPUS ID, Researchgate );
Keterampilan mengajar; keterampilan
bahasa; dan sebagainya

PENUTUP

Tantangan
pustakawan
di era digital

Refleksi bagi
Pustakawan
Perguruan Tinggi,
untuk melihat
kembali Peran
yang dilakukan di
era digital dan
kemungkinan
yang akan datang
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