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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perpustakaan sebagai pusat informasi dan lembaga pendidikan yang 

mempunyai fungsi sebagai penyimpanan, pendidikan, penelitian, informasi juga 

rekreasi kultural. Perpustakaan tidak dapat dipahami sebatas sebuah gedung atau 

akomodasi fisik tempat menyimpan buku semata. Munculnya berbagai jenis 

media informasi selain media tercetak, menepiskan anggapan tersebut. 

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan perpustakaan semakin 

dituntut untuk melengkapi dan mengembangkan koleksi guna memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

Keanekaragaman kebutuhan informasi dalam berbagai media, 

mengakibatkan perpustakaan menyediakan koleksi berdasarkan kebutuhan 

pengguna. Hal ini yang menjadi alasan adanya alih media informasi. Salah satu 

media teknologi informasi yang sangat bermanfaat adalah koleksi dalam bentuk 

digital. Kelebihan utama media ini adalah dalam hal kemampuan menyimpan 

informasi. Kombinasi kemampuan penyimpanan informasi atau data yang sangat 

besar dan kehandalan mikroprosesor masa kini, serta densitas memory yang 

semakin tinggi telah mengubah secara drastis cara orang menangani informasi. 

Dalam digitalisasi koleksi, tentunya membutuhkan penyiapan 

infrastruktur yang diperlukan untuk media digital tersebut, yang meliputi alat 

bantu akses berupa komputer dan perangkatnya, tempat penyimpanan/storage 
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baik dalam bentuk CD maupun servernya, dan tentunya SDM yang 

berkompetensi serta menguasai sistem digitalisasi. Kegiatan digitalisasi 

merupakan salah satu upaya lembaga pengelola informasi melakukan kegiatan 

pelestarian informasi. Koleksi dalam bentuk digital lebih diminati karena lebih 

banyak keunggulan dari pada dalam bentuk yang lain seperti bentuk mikro dan 

lainnya. Apabila melihat dari sisi teknologi informasi, maka bentuk digital 

merupakan suatu keharusan, terutama untuk menghadapi era digital library. 

Dalam kegiatan digitalisasi koleksi perlu diperhatikan dan direncanakan dengan 

cermat, tahap demi tahap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka mencapai tujuan lembaga induknya yaitu Tri Darma 

Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 

harus memenuhi tuntutannya yakni salah satunya adalah meningkatkan kualitas 

dalam pengolahan bahan pustaka dalam bentuk non book material. Pemanfaatan 

koleksi pandang dengar (Audio Visual) sangat menunjang pendidikan, 

dikarenakan mahasiswa ISI surakarta lebih dominan praktik dari pada teori. 

Maka dari itu, pustaka pandang dengar (Audio Visual) ISI surakarta dapat 

dimanfaatkan mahasiswa untuk menunjang tugas kuliahnya. 

Berdasarkan hal diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang 

sistem alih media audio dari analog ke digital dalam koleksi pandang dengar 

(Audio Visual) di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, hal 

ini masih sangat jarang dibahas disebabkan tidak semua perguruan tinggi koleksi 

mempunyai tersebut. Koleksi audio dalam bentuk digital, akan lebih 
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memudahkan pengguna, selain itu juga akan memudahkan pustakawan dalam hal 

pemeliharaan koleksi. Oleh sebab itu, penulis dalam membuat Tugas Akhir ini 

mengangkat  judul “DIGITALISASI KOLEKSI AUDIO DENGAN APLIKASI 

SOFTWARE MAGIX AUDIO CLEANING LAB DALAM KOLEKSI PANDANG 

DENGAR (AUDIO VISUAL) DI UPT PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI 

INDONESIA SURAKARTA “ 

 

B. Tujuan penulisan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses digitalisasi koleksi audio (audio visual) di UPT 

Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara pengaplikasian software magix audio 

cleaning lab dalam proses digitalisasi koleksi pandang dengar (audio visual) 

di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi dalam sistem 

digitalisasi audio dalam koleksi Pandang Dengar (Audio Visual) di UPT 

Perpustakaan Institut Seni Indonesia. 

4. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam digitalisasi audio 

di koleksi Pandang Dengar di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia. 
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C. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang di UPT Perpustakaan Institut Seni 

Indonesia (ISI) Surakarta 

Pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan praktek kerja lapangan yang 

telah dilaksanakan pada : 

 Waktu   : Tanggal 15 Februari -  26 Maret 2010 

 Hari   : Senin s/d Jumat : Jam 08.00 – 14.00 

 Tempat  : Gedung UPT Perpustakaan ISI Surakarta Jl. Ki Hajar 

Dewantara No. 19, Kentingan, Jebres, Surakarta. Menempati bangunan seluas 

1584 m2, terdiri dari tiga lantai dengan pembagian sebagai berikut : 

1. Lantai 1 Perpustakaan Pandang Dengar 

a. Ruang koleksi audio 

b. Ruang koleksi video 

c. Ruang Pelayanan 

d. Ruang Administrasi 

e. Ruang Editing dan Ruang Rekam Video 

f. Ruang Seminar 

g. Ruang Radio Kampus 

h. Ruang Toilet 

2. Lantai 2 

a. Ruang Kepala UPT Perpustakaan 

b. Ruang Rekreatif Audio Visual 

c. Ruang Administrasi 
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d. Ruang Pengolahan 

e. Ruang pengadaan serta Ruang Tandon (koleksi reserve) 

f. Ruang Toilet 

3. Lantai 3 

a. Ruang Pelayanan, Sirkulasi 

b. Ruang Baca Umum 

c. Ruang Referensi 

d. Ruang Koleksi Jurnal 

e. Ruang Koleksi Laporan Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi 

f. Ruang Koleksi alm. Bp. Gendon Humardani 

g. Ruang Koleksi Rekreatif Baca 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

 Untuk mendapatkan informasi atau data penulis mengadakan wawancara  kepada 

Kepala dan Staf di Perpustakaan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Dalam 

wawancara itu penulis langsung bertatap muka dengan narasumber tersebut 

untuk mendapatkan informasi tentang digitalisasi audio dalam koleksi pandang 

dengar. 

2. Observasi 
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Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di 

lapangan, sehingga memperoleh gambaran mengenai kegiatan layanan pustaka 

pandang dengar yang ada di Perpustakaan Institut Seni (ISI) Surakarta. 

 

 

 

3. Studi Pustaka 

Penulis memperoleh informasi koleksi pandang dengar dengan mempelajari / 

membaca bulu-buku yang berkaitan dengan masalah yang kami amati. 

4. Partisipasi 

Penulis terlibat secara langsung di dalam proses digitalisasi audio dalam koleksi 

pandang dengar yang ada di Perpustakaan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. 

 

E. Rumusan Masalah 

Penulis menggunakan rumusan masalah untuk pembatasan permasalahan, 

sehingga meminimalkan perluasan dan pengaburan masalah sebagai akibat 

luasnya masalah, sehingga mempersempit bahasan masalah, maka akan 

menghasilkan sebuah Tugas Akhir yang teratur dan sistematis, sehingga tercapai 

harapan tulisan yang baik dan bermanfaat. Berdasarkan latar belakang pada 

laporan Praktek Kerja Lapangan, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses digitalisasi koleksi audio dalam koleksi pandang dengar 

(audio visual) di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta? 
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2. Bagaimana cara pengaplikasian software magix audio cleaning lab dalam 

digitalisasi koleksi pandang dengar (audio visual) di UPT Perpustakaan 

Institut Seni Indonesia Surakarta? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam digitalisasi koleksi audio 

dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut dalam koleksi pandang 

dengar di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta? 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menerangkan tentang : 

A. Latar belakang masalah 

B. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

C. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang di UPT Perpustakaan 

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 

D. Metode Pengumpulan Data 

E. Sistematika penulisan 

F. Rumusan masalah 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menerangkan tentang : 

A. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi 

B. Perpustakaan Khusus 

C. Pustaka Pandang Dengar (Audio Visual) 

D. Pengertian Alih Media 
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E. Pengertian Digitalisasi 

F. Pengertian Kaset Analog 

G. Pengertian Musik Digital 

H. Magix Audio Cleaning Lab 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN ISI SURAKARTA 

Bab ini menerangkan tentang : 

A. Sejarah Singkat Perpustakaan ISI Surakarta 

B. Struktur Organisasi 

C. Sumber Daya Manusia 

D. Gedung/Ruang 

E. Sumber Dana 

F. Sarana dan Prasarana 

G. Koleksi 

H. Layanan 

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 

   Bab ini menerangkan tentang : 

A. Analisa Masalah 

1. Proses Digitalisasi Koleksi Audio (Audio Visual) Di UPT 

Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta 

2. Proses Digitalisasi Dengan Aplikasi Software Magix Audio 

Cleaning lab 

3. Kendala-Kendala yang dihadapi Dalam Proses Digitalisasi 

Koleksi Audio dan Cara Pengaplikasian Software Magix 
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Audio Cleaning Lab Dalam Proses Digitalisasi Koleksi 

Pandang Dengar (Audio Visual) di UPT Perpustakaan 

Institut Seni Indonesia Surakarta 

B. Pemecahan Masalah 

BAB V  PENUTUP  

    Bab ini menerangkan tentang : 

1. Kesimpulan 

2. Saran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Perpustakaan merupakan sistem informasi yang dalam prosesnya terdapat 

aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan intelektual dan 

artistik manusia (Lasa H.S. (2003 : 287) ) 

Sedangkan Sedangkan pengertian perpustakaan di dalam Perguruan Tinggi, 

adalah : 

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis 

(UPT) perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, 

menghimpum, mengolah, merawat, dan melayankan sumber 

informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat 

akademis pada umumnya. Kelima tugas tersebut dilaksanakan 

dengan tata cara, administrasi, dan organisasi yang berlaku bagi 

penyelenggaraan sebuah perpustakaan. Yang disebut perguruan 

tinggi ialah meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, 

politeknik, dan perguruan tinggi lain yang sederajat (Syihabuddin 

Qalyubi dkk 2003 : 10) 

 

Misi dari perpustakaan sendiri tentunya mengacu pada misi Perguruan 

Tinggi secara umum, yaitu sebagai penunjang pendidikan, sarana penelitian, juga 

informasi. Bila dilandasi secara filosfis, misi perpustakaan Perguruan Tinggi 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

B. Pustaka Pandang Dengar (Audio Visual) 

Pustaka Pandang Dengar (Audio Visual) Institut Seni Indonesia Surakarta 

merupakan salah satu bagian dari perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta. 
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Di perpustakaan ini khusus mengkoleksi bahan pustaka non buku, yaitu berupa 

Kaset Video, Kaset Audio, dan bahan pustaka berbentuk non buku lainnya. Selain 

mengkoleksi bahan pustaka non buku, pada dasarnya perpustakaan ini nantinya 

akan menjadi pusat media Institut Seni Indonesia Surakarta. Cikal bakal kegiatan 

itu sudah dirancang semenjak perpustakaan ini dibuka yaitu dengan 

memproduksi media video pendidikan. Karena keterbatasan sumber daya yang 

dimiliki dan terbatasnya pengetahuan dosen-dosen tentang pentingnya media 

dalam proses kegiatan belajar mengajar, maka kegiatan produksi media video 

sepenuhnya belum maksimal digunakan. Padahal banyak sekali media yang 

dapat diproduksi selain video, misalnya transparansi, slide, kaset audio dan 

media lainnya. Kegiatan utama di Pustaka Pandang Dengar (Audio Visual) pada 

intinya adalah menyediakan fasilitas belajar mandiri bagi dosen dan seluruh 

mahasiswa ISI Surakarta. Kegiatan belajar mandiri ini dilakukan dengan 

menggunakan seperangkat TV 14 inci dengan video tape recorder dan ear shet, 

sehingga belajar benar-benar dapat mandiri tanpa mengganggu mahasiswa lain. 

Mahasiswa Pedhalangan misalnya bila ingin belajar sendiri tentang pedhalangan 

melalui kaset audio maupun audio visual dari para dhalang yang sudah terkenal, 

maka akan terpenuhi dengan memanfaatkan layanan ini. Dengan kekuatan Video 

dan Audio yang merupakan karakateristik media video ini, maka kegiatan belajar 

mandiri tentang seni pedhalangan lebih nyata. Jadi mahasiswa tidak sulit 

membayangkan bagaimana cara mendhalang yang baik.  

Perpustakaan bukan sekedar tempat penjajaran buku. Kemajuan teknologi 

beserta perubahan pola pikir, melahirkan inovasi-inovasi baru seputar dunia 
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dokumentasi. Salah satu media non book material yang akan dibahas disini 

adalah berupa koleksi audio visual. Kata Audio berasal dari bahasa latin “Auide” 

yang berarti pendengaran. Pengertian Audio ini adalah suatu bentuk pengertian 

“Pendengaran dan Suara”. “Kata Audio/Odio adalah istilah untuk segala sesuatu 

yang berarti suara. Sedangkan Video bertautan dengan segala sesuatu yang 

bersifat dapat dilihat (Visual)”. (Kamus Istilah perpustakaan 1998). 

Koleksi audio visual harus dimiliki oleh perpustakaan di Departemen 

Seni dan Musik, atau universitas yang sebagian besar mata kuliahnya berupa 

praktik. Bahan pustaka Audio Visual merupakan jenis pustaka yang berupa 

dukumentasi informasi dalam bentuk: sebuah rekaman gambar, slide, foto, dan 

rekaman suara yang berupa gulungan pita suara (reel-to-reel tapes) juga 

piringan hitam. 

1. Koleksi Pandang Dengar (Audio Visual) dimaksudkan ke dalam ruang 

lingkup perpustakaan dengan alasan: 

a. Untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar 

b. Dipergunakan sebagai bahan sumber informasi ilmiah. 

c. Merupakan media informasi yang lebih menarik dan bermanfaat 

d. Praktis untuk disimpan, menghemat tempat serta waktu penyimpanan. 

e. Lebih tahan lama dibanding dengan bahan cetak dalam hal pemeliharaan. 

2. Keuntungan dan kelemahan koleksi Pandang Dengar 

Keuntungan : 

a. Praktis untuk disimpan, menghemat tempat jika dibandingkan dengan 

buku atau koleksi tercetak lainnya. 

b. Bahan pembuatannya lebih terlindungi sedangkan kalau bahan kertas 

terbatas ketahanannya. 

c. Biaya pencetakan Audio Visual lebih murah jika dibanding dengan 

bahan cetak dari kertas (buku). 
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d. Pengirimannya lebih mudah dan lebih ringan. 

Kelemahan: 

a. Apabila penggunaannya kurang hati-hati dapat menyebabkan 

cepat rusak dan perbaikannya memerlukan biaya yang tinggi. 

b. Berdampak pada kesehatan mata jika terlalu lama membaca. 

c. Memerlukan keahlian untuk menangani penggunaan peralatan 

tersebut. 

d. Harus memerlukan Hardware dan Software, jika tidak ada 

salah satu akan sulit dalam penggunaannya. 

e. Peminjam Audio Visual (film, kaset, slide, dan transparan) 

harus memiliki atau mengusahakan hardware. (Agus Junaidi 1997:3) 

 

3. Jenis Dan Macam Koleksi Pandang Dengar 

Adapun jenis dan macam koleksi pandang dengar (audio visual), sebagai 

berikut: 

a. Kaset audio : kaset analog, kaset VCD, piringan hitam (PH), open rel, CP 

Audio 

b. Kaset video : MDU (Master), video high 8mm, VHS Video, Betamax, 

VCD (Video Cassete Digital) 

c. Piringan hitam 

d. Pita Reel 

e. CD-ROM 

f.  Slide 

g. VCD/DVD 

h. Makro Film 

i.   Film 

File dokumen non printing, dikelompokkan menjadi: 

1) File dokumen yang didengarkan saja 

Contoh: kaset, piringan hitam, reel to reel, CD 
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2) File dokumen yang dapat dilihat 

Contoh: slide, film bisu, microfilm, microfish, transparansi, peta, globe. 

3) Dokumen didengar dan dilihat 

Contoh: film suara, video, film strip, slide bersuara 

C. Pengertian Alih Media 

Pengertian alih media koleksi diuraikan satu persatu dari alih menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 22) adalah pindah, ganti, tukar, 

sedangkan media (1990: 569) artinya alat, sarana komunikasi, sedangkan koleksi 

dalam Harrods’s Glossary dalam Nawang (2004) adalah sejumlah buku dan 

bahan lainnya tentang satu subyek, atau satu jenis, atau yang dikoleksi oleh 

seseorang atau sebuah organisasi. Untuk pengertian alih media koleksi dapat 

diartikan sebagai pemindahan buku atau bahan lainnya tentang suatu subyek atau 

satu jenis menggunakan alat atau sarana komunikasi. 

 

D. Pengertian Digitalisasi 

Digitalisasi koleksi adalah proses alih media dari data hardcopy ke 

softcopy (digital). Sehingga data atau dokumen dalam format digital diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja di lingkungan instansi yang terlibat langsung dalam 

penggunaan dokumen, baik dalam pencarian data maupun untuk update data. 

Proses digitalisasi membutuhkan waktu kerja dan alur kerja yang terbagi atas 

tahapan-tahapan yang tercakup secara integratif. 

Digitalisasi merupakan salah satu model usaha pelestarian yang 

dilakukan dengan merubah bentuk atau media informasi dari bentuk kertas 
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(tercetak) ke dalam bentuk lain seperti bentuk mikro atau video disk (CD) atau 

bentuk pita magnetik lainnya. Perubahan bentuk atau media yang semua 

berbentuk tercetak, seperti yang terdapat dalam koleksi buku, majalah, surat 

kabar, skripsi, tesis, desertasi dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat dan 

dikoleksi perpustakaan dirubah bentuk atau medianya menjadi bentuk lain. 

Bentuk lain yang dimaksudkan di sini dapat berupa bentuk mikro (mikroform), 

bentuk video disk (CD), pita magnetik dan lain-lain. Walaupun bentuk atau 

medianya telah berubah namun nilai informasi yang dikandungnya tetap seperti 

semula, bahkan dengan media atau bentuknya yang terbaru tersebut akan lebih 

banyak mendatangkan keuntungan.  

Kegiatan digitalisasi (alih media kedalam bentuk digital) dilakukakan 

sebenarnya tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh upaya pelestarian informasi. 

Didalam digitalisasi koleksi audio, melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-

tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Alih Media 

 Tahap pra alih media bisanya dilakukan persiapan antara lain: 

a. Jenis dan atau judul koleksi termasuk jumlah yang akan dialih mediakan 

b. Teknologi akses yang akan dipilih untuk dilayankan nantinya 

(Single/multiuser) 

c. Pemilihan staf pelaksana dari pihak perpustakaan hal ini perlu di 

pertimbangkan dengan pengalaman, kemampuan sumber daya manusia dan 

harga kesepakatan biaya yang akan dikeluarkan dengan hasil dan manfaat 
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yang akan diperoleh. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan, 

kualitas hasil yang diminta, termasuk back up maupun proteksi. 

d. Diperlukan dana dan jumlah total biaya yang dibutuhkan. 

e. Persiapan infrastruktur 

1) Disiapkan tempat yang cukup memadai agar dapat dilakukan dengan 

nyaman 

2) Membutuhkan alat bantu mengakses dalam bentuk jumlah dan kualitas 

3) Desain meja dan kursi termasuk jumlahnya 

4) Tempat penyimpanan database termasuk server kualitas dan kuantitas 

2. Tahap Proses Pelaksanaan Alih Media  

Tahap proses pelaksanaan merupakan tahap inti yang harus dikerjakan dalam 

upaya melakukan kegiatan alih media. Pada tahap pelaksanaan ini, hal-hal yang 

dilakukan adalah : 

a. Pembuatan list/daftar, yakni daftar yang berisi koleksi yang akan dialih 

mediakan ke dalam bentuk digital. 

b. Pengembalian koleksi dari rak, hal ini harus disesuaikan dengan daftar/list 

diatas. 

c. Penyerahan dokumen (bahan), perlu dibuatkan tanda terimanya. 

d. Pekerjaan digitalisasi dengan cara penggunaan software yang diperlukan. 

e. Penyerahan kembali hasilnya dalam bentuk digital, juga perlu dibatkan tanda 

terimanya. 

f. Pengecekan dokumen lama, seperti cek jumlah 
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g. Pengecekan media baru, dalam hal : jumlah, isi, dan kesesuaiannya dengan 

judul kualitas hasil dari alih media, kelengkapan isi, kejelasan isi, kejelasan 

suara dan sebagainya. 

h. Proses teknis yang meliputi : 

1) Penyiapan alat temu kembali untuk back up (sistem penggerakan) 

2) Entry data (untuk setiap CD) dengan program/software tertentu 

3) Pemasukan data ke data base dan server 

4) Penyiapan sistem akses layanan yang dilengkapi dengan proteksi isi 

dokumen. 

3. Tahap Pasca Pelaksanaan 

Setelah pekerjaan alih media informasi selesai dikerjakan, tahap 

selanjutnya yang harus diperhatikan adalah : 

a. Lokasi 

Penempatan perangkat dan media tentunya sangat mempengaruhi 

kenyamanan situasi ruangan dan keamanan perangkat tersebut. Oleh karena 

itu perlu dipertimbangkan penempatan-penempatan perangkat pada posisi 

yang tepat, terutama penempatan back up, penempatan ruang storage dan 

penempatan ruang layanan. 

b. Sistem/cara layanan 

Untuk kenyamanan dan kepuasan pemakai maka perpustakaan harus 

menerapkan sistem yang sesuai dengan kondisi dan keadaan perpustakaan 

tersebut. Sistem yang dipilih untuk diterapakan perlu analisa dengan secermat 

mungkin agar hal-hal yang bisa mengurangi kepuasan pemakai dapat 
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diantisipasi sedemikian rupa. Sistem yang dipilih dapat berupa sistem terbuka 

atau tertutup, dengan antrian atau bebas. Masing-masing sistem tentunya 

mempunyai kelebihan dan kelemahan. Disinilah ditutut kepiawaian pengambil 

kebijakan untuk menerapkan sistem yang mana yang lebih cocok untuk 

diterapkan 

c. Peraturan 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan keributan dikemudian hari, 

perlu dibuatkan peraturan yang berkenaan dengan mekanisme pemakai untuk 

mengakses informasi yang terdapat dalam bentuk digital tersebut. Peraturan 

ini memuat : persyaratan pemakai yang bisa mengakses, lama waktu akses, 

larangan-larangan seperti penyalahgunaan sarana bantu, penggandaan dan 

sebagainya. 

d. Pemusnahaan 

Yang dimaksudkan pemusnahan disini adalah, apakah perpustakaan perlu 

memusnahkan dokumen lama atau masih perlu disimpan 

 

E. Pengertian Kaset Analog 

Kaset analog, yang biasa disebut kaset, pita kaset, atau tape adalah media 

penyimpan data yang umumnya berupa lagu. Berasal dari bahasa Perancis, yakni 

cassette yang berarti "kotak kecil". Kaset berupa pita magnetik yang mampu 

merekam data dengan format suara. Dari tahun 1970 sampai 1990-an, kaset 

merupakan salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri 

musik. Kaset terdiri dari kumparan-kumparan kecil. Kumparan-kumparan dan 
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bagian-bagian lainnya ini terbungkus dalam bungkus plastik berbentuk kotak 

kecil berbentuk persegi panjang. Di dalamnya terdapat sepasang roda putaran 

untuk pita magnet. Pita ini akan berputar dan menggulung ketika kaset 

dimainkan atau merekam. Ketika pita bergerak ke salah satu arah dan yang 

lainnya bergerak ke arah yang lain. Hal ini membuat kaset dapat dimainkan atau 

merekam di kedua sisinya. Contohnya, side A dan side B.  

Semua bentuk rekaman konvensional, yaitu rekaman yang tidak 

dihubungkan dengan teknologi komputer, memiliki ciri umum. Bentuknya sama 

antara berkas/rekaman (record) dengan apa yang dituliskan. Oleh karena itu, 

sesuatu lukisan merupakan wakil relitas fisik atau realitas dengan unsur spesial. 

Realitas yang didapat (data rekam) dan gambar (berkas) dalam bentuk spasial 

yang sama. Kesamaan antara berkas/rekaman dan yang direkam sangat serupa 

sebagaimana lukisannya. (Purwono, 2009: 1.24) 

 

F. Pengertian Musik Digital 

Musik digital adalah harmonisasi bunyi yang dibuat melalui perekaman 

konvensional maupun suara sintetis yang disimpan dalam media berbasis 

teknologi komputer. Format digital dapat menyimpan data dalam jumlah besar, 

jangka panjang dan berjaringan luas. 

Media-media dalam musik digital : 

1. CD, VCD, DVD diputar dengan CD player, discman  

CD dibuat dalam usaha merampingkan media penyimpanan musik dengan 

memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan. Pada November 1984, dua 
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tahun setelah CD diproduksi secara massal, Sony mengeluarkan Discman 

sebagai media pemutar portable. Musik dalam format CD, VCD maupun 

DVD memiliki kualitas suara yang lebih baik tetapi tetap mengalami 

gangguan jika disc tersebut tergores, berdebu ataupun rusak. 

2. Musik Digital diputar dengan MP3 Player, iPod 

Musik Digital menggunakan sinyal digital dalam proses reproduksi suaranya. 

Sebagai proses digitalisasi terhadap format rekaman musik analog, lagu atau 

musik digital mempunyai beraneka ragam format yang bergantung pada 

teknologi yang digunakan. 

 

 

Macam formatnya yakni yaitu : 

a. MP3 

MP3 (MPEG, Audio Layer 3) menjadi format paling populer dalam 

musik digital. Hal ini dikarenakan ukuran filenya yang kecil dengan 

kualitas yang tidak kalah dengan CD audio. Format ini dikembangkan 

dan dipatenkan oleh Fraunhofer Institute. Dengan bitrate 128 kbps, file 

MP3 sudah berkualitas baik. Namun MP3 Pro format penerus MP3 

menawarkan kualitas yang sama dengan bitrate setengah dari MP3. MP3 

Pro kompatibel dengan MP3. Pemutar MP3 dapat memainkan file MP3 

Pro namun kualitas suaranya tidak sebagus peranti yang mendukung MP3 

Pro. 

b. WAV 
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WAV merupakan standar suara de-facto di Windows. Awalnya hasil 

ripping dari CD direkam dalam format ini sebelum dikonversi ke format 

lain. Namun sekarang tahap ini sering dilewati karena file dalam format 

ini biasanya tidak dikompresi dan karenanya berukuran besar. 

c. AAC 

AAC adalah singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini 

merupakan bagian standar Motion Picture Experts Group (MPEG), sejak 

standar MPEG-2 diberlakukan pada tahun 1997. Sample rate yang 

ditawarkan sampai 96 KHz-dua kali MP3. Format ini digunakan Apple 

pada toko musik online-nya, iTunes. Kualitas musik dalam format ini 

cukup baik bahkan pada bitrate rendah. iPod, pemutar musik digital 

portabel dari Apple, adalah peranti terkemuka yang mendukung format 

ini. 

d. WMA 

Format yang ditawarkan Microsoft, Windows Media Audio (WMA) ini 

disukai para vendor musik online karena dukungannya terhadap Digital 

Rights Management (DRM). DRM adalah fitur untuk mencegah 

pembajakan musik, hal yang sangat ditakuti oleh studio musik saat ini. 

Kelebihan WMA lainnya adalah kualitas musik yang lebih baik daripada 

MP3 maupun AAC. Format ini cukup populer dan didukung oleh peranti 

lunak dan peranti keras terbaru pada umumnya. 

e. Ogg Vorbis 
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Ogg Vorbis merupakan satu-satunya format file yang terbuka dan gratis. 

Format lain yang disebutkan di atas umumnya dipatenkan dan 

pengembang peranti lunak atau pembuat peranti keras harus membayar 

lisensi untuk produk yang dapat memainkan file dengan format terkait. 

Dari segi kualitas, kelebihan Ogg Vorbis adalah kualitas yang tinggi pada 

bitrate rendah dibandingkan format lain. Peranti lunak populer, Winamp 

dan pelopor pemutar MP3 portabel Rio sudah mendukung format ini 

dalam model terbarunya. Walaupun demikian dukungan peranti keras 

terhadap format ini masih jarang. 

f. Real Audio 

Salah satu format yang biasa ditemukan pada bitrate rendah. Format dari 

Real Networks ini umumnya digunakan dalam layanan streaming audio. 

Pada bitrate 128 kbps ke atas Real Audio menggunakan standar AAC 

MPEG-4. 

g. MIDI 

Format audio satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh 

synthesizer atau peranti elektronik lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil 

konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File dengan format 

ini berukuran kecil dan sering digunakan dalam ponsel sebagai 

ringtone.(http://wikipedia.com) 

 

G. Magix Audio Cleaning Lab 
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Magix audio cleaning lab adalah pembersih suara segala jenis, baik dari 

catatan, kaset, CD atau lagu lagu MP3. Berfungsi sebagai penghapus (filter 

khusus) untuk suara yang mengalami gangguan, juga digunakan untuk converse 

audio. Suara jernih akan berpengaruh ke dalam setiap lagu, dan pembakaran 

berfungsi melindungi bahan yang sensitif terhadap CD audio atau data. Individu 

trek, bahkan pribadi bagian dalam trek, bisa ditambahkan.. Selain itu, seluruh 

suara dapat dibersihkan, (terutama penting untuk kompilasi) dan volume suara 

dapat harmonis. (magix computer product international, 2004:2) 

Menu-menu yang terdapat dalam magix audio cleaner adalah : 

1. Menu file 

Dalam menu file, terdapat beberapa opsi, yakni : 

a. New Project (proyek baru) adalah opsi yang berfungsi untuk 

mengkofigurasikan audio, pada saat akan memulai dengan audio yang 

baru. 

b. Load Project (beban proyek) adalah opsi yang berfungsi memuat audio 

yang telah disimpan sebelumnya. 

c. Save Project (simpan proyek) adalah proyek saat ini disimpan di bawah 

namanya yang diberikan, yakni jika ada nama yang dipilih, maka program 

akan membuka file penanya dimana nama penympanan dapat ditentukan. 

d. Save Project as (simpan proyek sebagai) adalah opsi yang berfungsi 

membuka file penanya di mana nama proyek dibawah yang akan disimpan. 

e. Burn Project Backup on CD/DVD (Membakar Data CD / DVD) adalah 

opsi yang berfungsi mengintegrasikan pembakar CD audio. 
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f. Load Audio file adalah opsi yang berfungsi untuk mengambil file audio 

yang tersimpan dalam hardisk. 

g. Load Audio-CD-Track adalah opsi yang berfungsi untuk mengambil file 

audio yang tersimpan dalam kaset VCD. 

h. Record (Rekam) adalah opsi yang berfungsi merekam kaset audio dari tape 

recorder.  

i. Export audio (Mengeluarkan suara) adalah opsi yang berfungsi untuk 

mengekspor audio materi sebagai file audio atau membakarnya langsung 

ke CD 

j. Delete Project (Hapus Data) adalah opsi yang berfungsi untuk menghapus 

audio 

2. Menu edit 

a. Undo adalah opsi yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi yang 

sebelumnya. 

b. Redo adalah opsi yang berfungsi untuk membalikkan perintah mundur 

segera setelah yang semula telah diberikan. 

c. Undo Lists adalah opsi yang berfungsi untuk melihat daftar pada tahap 

akhir pengeditan. 

d. Split adalah opsi yang berfungsi untuk memotong objek di bar posisi 

menjadi dua independen bagian. Perintah ini melakukan hal yang sama 

sebagai alat-gunting. 
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e. Cut adalah opsi yang berfungsi untuk memotong saat ini ditandai objek 

dari proyek dan menempatkan pada clipboard windows, kemudian dapat 

disisipkan. 

f. Copy adalah opsi yang berfungsi untuk salinan objek ditandai dan 

menempatkan di atas windows clipboard, kemudian dapat disisipkan ke 

dalam yang lain posisi. 

g. Insert adalah opsi yang berfungsi untuk menyisipkan isi clipboard windows 

pada posisi bar dalam proyek ini. 

h. Delete adalah opsi yang berfungsi untuk menghapus objek. 

i. Normalize object volume adalah opsi yang berfungsi untuk meningkatkan 

volume audio, tanpa terjadi suatu overdriving. 

j. Remove DC Offset adalah opsi yang berfungsi untuk menghapus komponen 

langsung dari objek, misalnya pada saat melakukan proses perekaman. 

k. Declipping adalah opsi yang berfungsi untuk memperbaiki audio bila 

terjadi overdriving 

l. Resampling / Timestretching adalah opsi bagian dari surround effect yakni 

berfungsi untuk memperbaiki kualitas yang disesuaikan dengan dimana 

audio itu digunakan. 

m. DirectX Plug-Ins adalah opsi bagian dari cleaning effect yakni untuk 

membersihkan audio, agar suara menjadi lebih baik. 

n. Loading / saving real-time effects adalah opsi yang berfungsi sebagai 

pengaturan efek dapat disimpan atau diambil disini sebagai mastering, atau 

juga cleaning untuk menerapkannya pada objek audio. 
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o. Evaluate all real-time effects adalah opsi yang berfungsi jika kehilangan 

gambaran yang jelas tentang semua pengaturan efek, ruang dalam RAM 

adalah pasokan singkat, atau karya sebelumnya. 

3. Menu CD 

a. Set Track Marker adalah opsi yang berfungsi untuk mengatur penanda 

lagu (Indeks Marker) pada posisi kursor saat audio dimainkan, semua 

penanda balik titik penyisipan akan terlihat nomornya. 

b. Set Pause Marker adalah opsi yang berfungsi untuk menetapkan penanda 

jeda pada saat ini bermain posisi kursor. Hal ini memungkinkan pemutar 

CD switch output untuk diam mutlak sambil terus pemutaran sampai untuk 

indeks trek berikutnya / penanda ditemui. 

c. Set Track Marker automatically adalah opsi yang berfungsi untuk menset 

penanda melacak secara otomatis ke awal tiap objek audio di lagu 

pertama. 

d. Split objects at Marker Positions adalah opsi yang berfungsi untuk 

membagi audio pada posisi master lagu ke dua independen objek. 

e. Set auto pause length (set otomatis jeda panjang) adalah opsi yang 

berfungsi untuk menampilkan audio yang telah dimuat berturut-turut. 

f. Delete Marker adalah opsi yang berfungsi untuk menghapus penanda lagu 

yang ditetapkan sebelumnya. 

g. Delete all Markers adalah opsi yang berfungsi menghapus semua yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

h. Create CD adalah opsi yang berfungsi untuk membuat CD. 
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i. Show CD-R Drive Information adalah opsi yang berfungsi untuk 

menampilkan informasi saat ini dimasukan CD-R media. 

j. CD Track List adalah opsi yang berfungsi untuk menampilkan semua lagu 

yang tebagi dalam tiap track. 

4. Menu Options 

a. Move Mouse mode (Waveform Tool) adalah opsi yang berfungsi untuk 

memilih objek, bergeser atau untuk menghapusnya dari trek menggunakan 

tombol hapus. 

b. Cut Mouse mode (Scissors Tool) atau gunting tool, yakni berfungsi untuk 

memotong, dengan mengubah penunjuk mouse ke gunting. 

c. Delete Mouse mode (Eraser Tool) adalah opsi yang berfungsi untuk 

mengubah pointer mouse ke penghapus, sehingga objek audio dapat 

dihapus sesuai yang dipilih. 

d. Zoom Mouse mode (Magnifying Glass Tool) adalah opsi yang berfungsi 

untuk memperbesar gambaran gelombang dari audio. 

e. Resampling Mouse mode (Clock) adalah opsi yang berfungsi untuk 

menyesuaikan panjang audio. 

f. Draw Volume mode (Pen) adalah opsi yang berfungsi untuk menggambar 

kurva volume. 

g. Stereo display adalah opsi yang berfungsi untuk mengalihkan tampilan 

bentuk gelombang, yang terpecah materi antara dua stereo saluran. 

h. Surround Mode adalah opsi yang berfungsi untuk beralih ke modus 

Kelilingi, dimana sebuah lagu kedua khusus diletakkan. 
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i. Units of measurement adalah opsi yang berfungsi untuk menentukan unit 

yang berbeda untuk timeline. 

j. Options for the Track Marker identification adalah opsi yang berfungsi 

untuk mendapatkan informasi tentang audio.  

(magix computer product international, 2004:2) 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN 

INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA 

 

A. Sejarah Singkat Perpustakaan ISI Surakarta 

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta pada awalnya sebuah akademi 

pendidikan dengan nama Akademi Karawitan Surakarta (ASKI) Surakarta, yakni 

berdasarkan SK Mendikbud RI No. 068/1964 yang didirikan sebagai salah satu 

wadah untuk melestarikan kesenian tradisional. ASKI mengalami perubahan 

menjadi STSI setelah tahun 1985, yakni berdasarkan SK Mendikbud No. 

0446/O/1988 tanggal 12 Sebtember 1988 dan menempati kampus di Kentingan, 

Jebres, Surakarta. 

Kemudian setelah mengalami pergantian nama dari ASKI menjadi STSI, 

maka STSI sendiri telah mengalami peningkatan status menjadi Institut Seni 

Indonesia (ISI) yang dimulai sejak tahun 2002 membuahkan hasil dengan 

terbitnya Peraturan Presiden RI No. : 77 tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006. 

Perpustakaan ISI Surakarta kini menjadi penyedia informasi, yakni 

berupa layanan bahan pustaka dan audio visual pendidikan, penelitian dan 

pengembangan ilmu, teknologi dan/atau kesenian, dan pengabdian kepada 

masyarakat pada semua civitas akademika ISI Surakarta dan masyarakat pada 

umunya.  

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xliv 

 

 

1. Visi 

Pembinaan dan pengembangan karier bagi tenaga pustakawan, adninistrasi, 

peningkatan mutu dan pengadaan, pengolahan, pelayanan pemakai dan 

layanan administrasi. 

2. Misi 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan 

b. Meningkatkan sumber daya manusia dengan cara studi lanjut, seminar, 

pelatihan, semiloka. 

c. Meningkatkan kemampuan dalam bidang pengolahan 

d. Meningkatkan kemampuan dalam memberi layanan sirkulasi 

e. Meningkatkan kemampuan dalam bidang administrasi 

3. Sasaran utama 

Tersedianya sumber informasi yang memadai untuk kepentingan : 

a. Pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. 

b. Penelusuran informasi 

c. Pengajaran dan penelitian 

d. Kegiatan apresiasi seni budaya dan rekreasi 
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B. Struktur Organisasi 

 

Kepala Perpustakaan

Wiwik Setiyowati, S. Si,MM

Rekreatif

Emi Tri Mulyani, S.Sos

Referensi

Nyono, S.Sos

       Kepala. Urusan 
Administrasi dan Keuangan

Pengolahan

R. Lalan Fuandara, A.Md.

Staf

Sugiman

Pengadaan

Maria Chrisdiana Sri Utami

Staf

M. Ali Nurhasan, S.SosSumardi

Staf

Bag. Tata Usaha
Kep. Sub

Ponco Nugroho Andi P, SE

Pelayanan

B Heni Budiawati, Dip. Lip.

Mudji Hari Djuli 
Prasetijo, S. Sn, MM

 

Gambar 1 Struktur organisasi 

Sumber : Institut Seni Indonesia Surakarta 2009 

 

C. Sumber Daya Manusia 

Tabel 3.1 

DATA PEGAWAI PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) 

SURAKARTA 

N0 NAMA NIP 

 

PANGKAT / 

GOLONGAN 

TMT 

PANGKAT / 

GOL / RUANG 

JABATAN TMT 

JABATAN 

1 Wiwik 196705051991032001 Penata / III c  Ka. UPT  
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Setiyowati,S.Si,MM Perpustakaan 

 

ADMINISTRASI 

2 Mudji Hari Djuli 

Prasetijo,S.Sn,MM 

196107101988031002 Penata /  III c  Kepala Sub Bagian  

3 Sugiman  196903021994031003 Pengatur TK.I / 

II d 

1 April 2006 Pelaksana  

4 Sumardi 196210101982121001 Pengatur / II c 1 April 2007 Pelaksana  

5 Ponco Nugroho 

Andi P, SE 

197401042005011002 Pengatur Tk. I / 

II d 

1 April 2009 Pelaksana  

 

PUSTAKAWAN 

6 Dra. Mieke 

Hardjiatmi, S.Sos 

195403221980102001 Pembina / IV a 1 Februari 

2006 

Pustakawan Madya  

7 Sri Hartini, BA 195711071981032001 Penata Tk. I / 

III d 

1 April 2006 Pustakawan Penyelia 1 April 2007 

8 Emi Tri Mulyani, 

S.Sos 

196201021987022001 Penata / III c 1 April 2007 Pustakawan Muda 1 November 

2006 

9 Sri Mulyani, A. Ma 195404181982032001 Penata Tk. I / 

III d 

1 April 2008 Pustakawan Penyelia 1 April 2008 

10 B Heni Budiwati, 

Dip Lip 

196505131987032001 Penata / III c 1 Oktober 2007 Pustakawan Penyelia 1 Oktokber 

2007 

11 Maria Chrisdiana 

Sri Utami 

195910111986032001 Penata / III c 1 April 2008 Pustakawan Penyelia 31 Maret 

2008 

12 Joko Setiyono, S.Sos 196906132001121001 Penata / III c 1 Oktober 2008 Pustakawan Pertama 1 Oktober 

2006 

13 Agus Junaedi, Dip. 

Lip. 

196508231987111001 Penata Muda 

Tk. I / III b 

1 April  2007 Pust.  Pelaks. 

Lanjutan 

1 April 2007 

14 Wahyu Karminah, 

S.Sos 

197512232000032002 Penata Muda 

Tk. I / III b 

1 April 2009 Pustakawan Pertama 1 Oktober 

2005 

15 Nyono, S.Sos 197302062005011001 Penata Muda 

Tk. I / III b 

1 Oktober 2009 Pustakawan Pertama 1 Maret 2007 

16 M. Ali Nurhasan, 

S.Sos 

197706292005011001 Penata Muda 

Tk. I / III b 

1 Oktober 2009 Pustakawan Pertama 28 Februari 

2007 

17 Eko Sulistyo, S. Sn 197211182006041001 Penata Muda / 

III a 

1 April 2006 Pustakawan Pertama 1 Oktober 

2008 

18 Ika Laksmiwati, 

A.Md. 

197605092001122001 Penata Muda / 

III a 

1 April 2009 Pustakawan Pelak. 

Lanjutan 

1 Oktober 

2008 

19 Sartini, A.Md. 197611182001122001 Penata Muda / 

III a 

1 April 2009 Pustakawan Pelak. 

Lanjutan 

1 Oktober 

2008 

20 Sundari Juni 

Astutik, A.Ma. 

196706011993032001 Pengatur Tk. I / 

II d 

1 April 2005 Pustakawan 

Pelaksana 

1 Mei 2008 

21 Mustofa, A.Md. 198004062005011001 Pengatur / II c 1 Januari 2006 Pustakawan 

Pelaksana 

1 Maret 2007 

22 R. Lalan Fuandara, 198011012005011002 Pengatur / II c 1 Januari 2006 Pustakawan 1 Februari 
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A.Md. Pelaksana 2007 

Sumber : Institut Seni Indonesia Surakarta 2009 

 

 

 

 

 

 

D. Gedung/Ruang 

Gedung UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta seluas 

1584 meter persegi, terdrir dari tiga lantai dengan pembagian sebagai berikut: 

1. Lantai I Perpuatakaan Pandang Dengar 

a. Ruang Koleksi Audio 

b. Ruang Koleksi Video 

c. Ruang Pelayanan 

d. Ruang Administrasi 

e. Ruang Editing dan Rekam Audio Video 

f. Ruang Seminar 

g. Ruang Radio Kampus 

h. Ruang Toilet 

2. Lantai II 

a. Ruang UPT Perpuatakaan 

b. Ruang Rekreatif Audio Visual 

c. Ruang Administrasi 
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d. Ruang Pengolahan 

e. Ruang Pengadaan serta Koleksi Reserve 

f. Ruang Toilet 

3. Lantai III 

a. Ruang Pelayanan Sirkulasi 

b. Ruang Baca Umum 

c. Ruang Referensi 

d. Ruang Koleksi Jurnal 

e. Ruang Koleksi Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Disertasi. 

f. Ruang Koleksi alm. Bp. Gendon Humardani 

g. Ruang Koleksi Rekreatif Baca 

 

E. Sumber Dana 

Anggaran Perpustakaan Institut Seni Indonesia bersumber dari anggaran rutin 

berdasarkan kebutuhan setiap tahun. Dana bantuan dari DIKTI berupa 

sumbangan koleksi bahan pustaka untuk perkembangan perpustakaan. 

  

F. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Perpustakaan Institut Seni Indonesia 

(ISI) Surakarta  

Tabel 3.2 

 

No. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Jumlah 
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1 Rak majalah 2 

2 Rak surat kabar 5 

3 Rak buku 76 

4 Rak audio visual 13 

5 Rak katalog 6 

6 Filling kabinet 14 

7 Study carrel 32 

8 Mesin tik 2 

9 Meja sirkulasi 4 

10 Kursi baca 50 

11 Kipas angin 3 

12 Televisi 4 

13 Locker 2 

14 AC 13 

15 Komputer 10 

16 Rak penitipan barang 2 

17 Barcode reader 2 

18 Scaner 2 

19 Rak display 3 

20 Meja baca 14 

Sumber : Data Statistik Institut Seni Indonesia Surakarta 2009. 

 

G. Koleksi 
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Adapun jenis koleksi yang tersedia dan dapat dilayankan kepada pengguna dapat 

kita lihat pada tabel berikut ini : 

1. Buku 

a. Data jumlah tambahan koleksi buku 

Tabel 3.3 

NO 
ASAL 

KOLEKSI 

2008 TAMBAHAN 2009 

Judul Eks Judul Eks Judul Eks 

  Buku : 21.366 42.276         

1 

Pembelian 

Proyek     282 856     

2 

Sumbangan 

Lembaga 

Lain     87 157     

3 

Sumbangan  

Mahasiswa      68 115     

4 

Sumbangan 

Pribadi     6 13     

  JUMLAH: 21.366 42.276 443 1.141 21.809 43.417 

       Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009 

b. Data jumlah buku karya ilmiah 

No ASAL SUMBER JENIS 
2005 2006 2007 2008 2009 
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Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009. 

 

 

 

JUD EKS JUD EKS JUD EKS JUD EKS JUD EKS 

1 KARAWITAN 

PENYAJIAN 328 583 335 590 339 594 360 616 367 623 

SKRIPSI ETNO & 

KARAWITAN 100 103 100 113 110 123 119 133     

SKRIPSI 

ETNOMUSIKOLOGI                 59 59 

SKRIPSI 

KARAWITAN                 71 85 

PEMBAWAAN 46 112 46 112 46 112 46 112 46 112 

2 PEDALANGAN 
PENYAJIAN 114 182 116 184 127 195 131 199 136 204 

SKRIPSI 57 57 60 60 65 65 66 66 68 68 

PEMBAWAAN 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 

3 SENI RUPA DESKRIPSI & 

SKRIPSI SENI RUPA 348 351 378 381 398 402 420 424     

DESKRIPSI DESAIN 

INTERIOR                 3 3 

DESKRIPSI KRIYA 

SENI                 57 57 

DESKRIPSI 

TEKNIK KRIYA                 168 168 

DESKRIPSI TATA 

RUPA PANGGUNG   `             158 158 

DESKRIPSI TV DAN 

FILM                 11 11 

SKRIPSI DESAIN 

INTERIOR                 6 6 

 

SKRIPSI KRIYA 

SENI                 60 60 

SKRIPSI TV DAN 

FILM                 7 7 

4 TARI 
PENYAJIAN 456 682 499 725 521 748 548 775 583 810 

SKRIPSI 301 312 315 335 327 347 338 358 345 365 

PEMBAWAAN 7 12 7 12 7 12 7 12 7 12 

5 LAIN-LAIN 

KERTAS KECIL 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

PAPER 41 61 41 61 41 61 41 61 41 61 

RANGKUMAN 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 

MAKALAH 123 171 123 171 123 171 123 171 123 171 

KARYA ILMIAH 87 259 87 259 87 259 87 259 87 259 

KKN 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 

PENELITIAN 535 771 535 771 535 771 535 771 535 771 

DESERTASI 12 12 14 14 16 16 19 19 19 19 

THESIS 39 39 41 41 42 42 60 60 60 60 

KKL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

JUMLAH 3.395 4.268 3.491 4.383 3.574 4,468 3.669 4.564 3.779 4.670 
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c. Data jumlah koleksi surat kabar 

Tabel 3.5 

NAMA SURAT 

KABAR 

EKSEMPLAR 

2008 

EKSEMPLAR 

2009 

Kompas 351 350 

Solo Pos 351 350 

JUMLAH 702 700 

   
Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009. 

 

d. Data jumlah kliping 

Tabel 3.6 

Jenis 2006 Tambahan 2007 Tambahan 2008 Tambahan 2009 

Kliping 158 11 169 20 189 17 206 

Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009. 

 

e. Data hasil penelusuran program cakupan perguruan tinggi tahun 2005 dan 

2006 

Tabel 3.7 

JENIS JUDUL EKSEMPLAR 

Hasil Penelusuran 

PCPT 318 318 

  Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009. 
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f. Data jumlah tambahan majalah dan jurnal 

Tabel 3.8 

JENIS 
2008 

JUDUL EKS 

Majalah dan 

jurnal :     

1. Sumbangan:     

    - Dalam 

Negeri     

    - Luar Negeri     

2. Pembelian     

    - Dalam 

Negeri     

    - Luar Negeri     

Jumlah 669 8.763 

           Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009. 

Tabel 3.9 

JENIS TAMBAHAN 2008 2009 

  JUDUL EKS JUDUL EKS 

Majalah dan 

jurnal :         

1. 

Sumbangan:         

    - Dalam 

Negeri 25 219 25 219 

    - Luar 

Negeri         

2. 

Pembelian         

    - Dalam 

Negeri   155   155 

    - Luar 

Negeri         

Jumlah 25 374 694 9.137 
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          Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009 

 

 

g. Data Rekapitulasi Jumlah Majalah dan Jurnal 

Tabel 3.10 

 TAHUN 2007 2008 2009 

JUDUL 646 669 694 

EKSEMPLAR 8.209 8.763 9.137 

         Sumber : Data Statistik UPT Perpustakaan ISI Surakarta 2009. 

 

2. Audio Visual 

Data koleksi pandang dengar 

Tabel 3.11 

Nama 

Barang 

TH. 

2007 

Tambahan 

(Dari ISS) 

TH. 

2008 
Tambahan  

TH. 

2009 
Satuan 

Kaset 

audio 

8.04

5   8.045 1.563 9.608 Keping 

Kaset 

video 896   896 40 936 Keping 

Piringan 

hitam 370   370   370 Keping 

Pita reel 109   109   109 Rol 

CD 40 400 440 60 500 Keping 

VCD 568 400 968 278 1.246 Keping 

Jumlah 

10.0

28 800 

10.82

8 1.941 

12.76

9 Keping 

Sumber : Data Statistik Upt Perpustakaan Isi Surakarta 2009 
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H. Layanan 

1. Sistem Layanan 

Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta menggunakan sistem 

terbuka dan tertutup. Layanan sistem terbuka, memudahkan pengguna untuk 

menelusuri sendiri bahan pustaka yang diperlukan. Layanan sistem tertutup, 

pencarian bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pengguna dilayani oleh petugas. 

Sistem layanan tertutup digunakan oleh koleksi Pandang Dengar (Audio Visual), 

karena koleksi yang disediakan adalah koleksi langka sehingga pengguna cukup 

menunjukkan judul yang diinginkan, maka petugas yang akan mencarikan. 

 

2. Macam Layanan Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta 

a. Layanan Sirkulasi 

Layanan Sirkulasi adalah merupakan kegiatan utama di perpustakaan karena 

langsung berhubungan dengan penggunanya. Yang kegiatannya meliputi: 

1) Pengunjung 

Pengunjung adalah mereka yang datang ke perpustakaan untuk 

memanfaatkan fasilitas dan layanan yang ada. Semua dosen, mahasiswa 

dan karyawan ISI Surakarta serta pengunjung dari luar civitas akademik 
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yang telah mendapat izin dari pimpinan perpustakaan untuk memanfaatkan 

layanan yang tersedia. 

2) Pemakai 

Pemakai adalah pengunjung yang memanfaatkan bahan pustaka untuk 

dibaca atau difoto kopi. Semua pengunjung yang memiliki kartu anggota 

perpustakaan yang masih berlaku dapat menjadi pengguna jasa layanan 

yang ada. 

3) Peminjaman 

Peminjam adalah semua pengunjung yang memiliki kartu anggota yang 

masih berlaku dapat meminjam bahan pustaka yang dibutuhkan, khususnya 

civitas akademika ISI Surakarta.  

Layanan peminjaman bertugas untuk mencacat semua hal yang berkaitan 

dengan peminjaman antara lain: 

a) Data peminjam 

b) Prosedur peminjaman 

c) Koleksi yang dipinjam 

d) Waktu peminjaman 

e) Waktu pengembalian 

4) Pengembalian 

Layanan Pengembalian meliputi kegiatan mencatat semua hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pengembalian yang men cakup data 

pengembalian, bahan pustaka yang dikembalikan, waktu pengambilan dan 

apabila terjadi keterlambatan maka dikenakan denda oleh petugas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lvii 

Prosedur pengembalian sebagai berikut: 

a) Peminjam menyerahkan bahan pustaka yang dipinjam kepada petugas 

perpustakaan dengan mewujudkan Kartu Anggota Perpustakaan (KAP). 

b) Petugas perpustakaan melakukan proses pengembalian Kartu Anggota 

Perpustakaan (KAP) setelah proses pengembalian selesai. 

 

b. Layanan Referensi 

Jenis koleksi ini memberikan penjelasan tentang informasi tertentu. Koleksi ini 

hanya bias dibaca di tempat dan di fotokopi. Adapun yang termasuk buku-buku 

referensi adalah: 

1) Kamus 

2) Ensiklopedia 

3) Laporan tahunan 

4) Direktori 

5) Handbook 

6) Almanak 

7) Terbitan pemerintah (contoh perundang-undangan) 

 

c. Layanan Majalah dan Layanan Karya Civitas Akademika 

Layanan majalah terletak menjadi satu ruangan dengan layanan koleksi karya 

civitas akademika yang meliputi skripsi,tugas akhir, tesis, dan disertasi. 

Koleksi yang dimiliki adalah koleksi majalah terbitan berkala baik yang 

dilanggankan maupun yang berasal dari hadiah atau tukar menukar. Koleksi 
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yang dimiliki berupa jurnal ilmiah, tabloid, majalah dan lain-lain yang diatur 

menurut abjad dan judul majalah. Untuk layanan skripsi , thesis, dan desertasi 

disusun menurut program studi jurusan yang di ambil oleh mahasiswa Institut 

Seni Indonesia. Koleksi yang ada di ruangan referensi hanya dapat dibaca di 

tempat. 

 

 

 

d. Layanan Kliping 

Layanan kliping dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel-artikel yang di 

gunting dari surat kabar dan majalah, kemudian diatur secara kelompok 

berdasarkan tahun dan judul surat kabar. 

 

e. Layanan Koleksi Pandang Dengar (Audio Visual) 

Perpustakaan ISI Surakarta menyediakan koleksi Perpustakaan Pandang. 

Dengar. Bahan koleksinya terdiri dari: kaset audio, kaset video, piringan hitam 

dan pita reel, VCD. Alat yang digunakan untuk mengoperasikan berupa: tape 

recorder, televisi, tape video, compact disk dan Slide Proyektor. Koleksi yang 

dimiliki merupakan koleksi-koleksi langka, sehingga pengguna yang mehendaki 

koleksi tersebut untuk didengarkan maka cukup meminta petugas untuk mencari 

dan memutarkannya. Apabila pengguna menginginkan koleksi tersebut dibawa 

pulang, maka pengguna dapat meminta kepada petugas untuk menggandakan 

koleksi tersebut dengan mengganti biaya penggunaan 
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f. Layanan Informasi 

Layanan informasi Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta dilakukan 

dengan memberikan informasi mengenai buku-buku baru yang dimiliki oleh 

Perpustakaan ISI Surakarta. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan 

mengirimkan katalog terbitan masing-masing jurusan dilingkungan ISI 

Surakarta. Selain itu juga mengirim daftar judul buku baru kepada staf pengajar 

sesuai denganbidang studi yang diajarkan kepada mahasiswa. 

 

g. Layanan Koleksi Khusus 

Koleksi khusus yang dimiliki perpustakaan ISI Surakarta merupakan 

peninggalan dari Almarhum Rektor ISI yaitu Bapak SD Humardani. Bahan 

Koleksi ini dimaksudkan agar dibaca oleh mahasiswa dan staf pengajar serta 

para peneliti. 

 

h. Layanan Pendidikan Pemakai 

Pendidikan pemakai bahan pustaka yang ada di Perpustakaan ISI Surakarta 

dimaksudkan agar dapat memberikan bimbingan kepada pemakai bahan 

pustaka sehingga dapat menggunakan koleksi dan menelusur informasi dengan 

cepat dan tepat. Hal ini dilakukan karena tidak semua pengguna bahan pustaka 

dapat mencari informasi yang mereka butuhkan. Pendidikan pemakai ini 

ditujukan kepada mahasiswa dan dosen. Dengan adanya layanan pendidikan 
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pemakai, diharapkan dengan mudah mencari sumber infomasi yang 

dikehendaki serta dapat menggunakan bahan pustaka dengan sebaik-baiknya. 

 

i. Layanan Bebas Pinjam 

Layanan bebas pinjam merupakan pemberian surat keterangan bagi setiap 

anggota perpustakaan atau civitas akademik ISI Surakarta yang telah 

menyelesaikan studinya akan pindah, keluar ataupun kepentingan lain. 

Layanan ini juga ditujukan bagio karyawan yang akan naik pangkat atau 

golongan.  

 

 

Adapun tatacara atau prosedur layanan bebas pinjam adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Perpustakaan ISI Surakarta menunjuk salah satu petugas sirkulasi untuk 

memberikan surat keterangan bebas pinjam bahan pustaka. 

2) Mahasiswa harus datang sendiri atau tidak boleh diwakilkan dengan 

menunjukkan Kartu Anggota perpustakaan untuk diteliti apabila terjadi 

keterlambatan pengembalian, kehilangan, dan catatan lain dari petugas. 

3) Setelah diteliti maka mahasiswa tersebut diberi surat keterangan bebas pinjam 

yang telah ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk. 

 

3. Peraturan dan Tata Tertib 

a. Tata Tertib Pengunjung 
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Setiap pengunjung perpustakaan Institut Seni Intitut Seni Indonesia Surakarta 

wajib mematuhi peraturan dan tata cara sebagai berikut: 

1) Mahasiswa ISI Surakarta menunjukkan Kartu Anggota Perpustakaan yang masih 

berlaku. 

2) Mahasiswa Perguruan Tinggi di luar ISI Surakarta hanya diperbolehkan 

meminjam buku untuk dibaca di tempat dengan menunjukkan Kartu Sakti / surat 

keterangan yang telah disahkan oleh perpustakaan perguruan tinggi tersebut. 

3) Masyarakat umum hanya diperbolehkan meminjam untuk dibaca di tempat 

dengan menunjukkan tanda identitasnya, seperti KTP atau SIM. 

4) Pengunjung wajib mengisi buku tamu atau daftar hadir. 

5) Pengunjung menempatkan tas, kantong plastic, topi, jaket, stopmap, dan 

sejenisnya di tempat yang tersedia yaitu loker. 

6) Perpustakaan tidak bertanggung jawab atas barang-barang berharga yang hilang, 

seperti dompet (uang), perhiasan, handphone, kalkulator, tustel, dan sebagainya. 

Kalau terjadi kehilangan menjadi tanggung jawab sendiri yang bersangkutan. 

7) Tidak makan, minum merokok, di ruang baca dan di ruang koleksi bahan pustaka. 

8) Tidak mengganggu ketenangan suasana perpustakaan dan pengguna yang lain. 

9) Berpakaian yang rapi, sopan, dan pantas, serta tidak memakai sandal. 

10) Turut menjaga ketertiban serta keamanan dan keutuhan koleksi perpustakaan. 

11) Pengunjung dapat langsung mencari atau mengambil sendiri koleksi yang 

diperlukan. 

12) Kartu Anggota Perpustakaan (KAP) tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain. 

13) Pengunjung harus menjaga kebersihan ruang perpustakaan. 
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14) Tidak diperkenankan mengkopi dan mendengarkan lebih dari 2 kaset sebagai tata 

tertib tambahan dari koleksi Pandang Dengar (Audio Visual). 

 

b. Jam Buka Layanan 

Unit Pelaksanaan Teknis Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta 

memberi pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB. 

Hari Jumat      : 08.30 – 14.00 WIB. 

 

c. Pemakai Jasa Perpustakaan 

Unit Pelaksanaan Teknis Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta 

sebagai perpustakaan perguruan tinggi yang diperuntukkan bagi : 

1) Mahasiswa ISI Surakarta 

2) Dosen ISI Surakarta 

3) Karyawa ISI Surakarta 

4) Masyarakat Umum 

 

d. Syarat Keanggotaan 

Seluruh civitas akademika berhak untuk menggunakan fasilitas yang ada di 

perpustakaan, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat dari luar Institut 

Seni Indonesia Surakarta. Untuk menjadi anggota perpustakaan harus 

mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Mahasiswa ISI Surakarta 
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a) Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku. 

b) Menyerahkan pas foto 2x3 cm sebanyak 3 lembar 

c) Mengisi formulir pendaftaran 

2) Dosen dan Karyawan ISI Surakarta 

a) Menunjukkan kartu pegawai. 

b) Menyerahkan pas foto 2x3 cm sebanyak 2 lembar. 

c) Mengisi formulir pendaftaran. 

3) Masyarakat umum dari luar ISI Surakarta dapat meminjam buku hanya untuk 

dibaca di tempat dengan menunjukkan kartu identitas yaitu KTP atau SIM 

 

e. Peminjaman Bahan Pustaka 

Peminjam datang sendiri tidak boleh diwakilkan dan harus menunjukkan kartu 

tanda anggota perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta. Lama 

Peminjaman jumlah koleksi yang dapat dipinjam adalah sebagai berikut : 

1) Mahasiswa selama 1 minggu maksimal 2 eksemplar. 

2) Tenaga pengajar atau dosen dengan jangka waktu 1 bulan dan maksimal 3 

eksemplar. 

3) Tenaga pengajar atau dosen yang melanjutkan studi S2 menyerahkan foto 

kopi kartu mahasiswa sebanyak 1 lembar dengan jangka waktu 1 semester, 

maksimal 3 eksemplar. 

4) Tenaga pengajar atau dosen yang melanjutkan studi S3 menyerahkan foto 

kopi kartu mahasiswa sebanyak 1 lembar dengan jangka waktu 1 semester, 

maksimal 5 eksemplar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxiv 

 

f. Proses Peminjaman dan pengembalian 

Proses peminjaman dan pengembalian koleksi bahan pustaka telah 

menggunakan system otomasi yang berbasis computer. Tetapi jika terjadi suatu 

gangguan maka sebagai alternatif penggantinya adalah dengan menggunakan 

sistem manual. Yakni dengan cara : 

1) Cabut kartu buku yang telah disediakan pada setiap buku. 

2) Serahkan kepada petugas : Bahan pustaka yang akan dipinjam dan Kartu 

anggota yang masih berlaku. 

3) Serahkan kepada petugas bahan pustaka yang telah dipinjam/dikopi beserta 

kartu anggota (dalam pengembalian). 

 

g. Foto Kopi 

Bagi pengguna yang ingin memfotokopi bahan-bahan pustaka dikenakan biaya 

yang besarnya 2 (dua) kali lipat biaya yang berlaku secara umum dan layanan 

foto kopi dilakukan oleh petugas perpustakaan. Bagi yang menginginkan foto 

kopi skripsi, thesis, dan disertasi diharuskan meminta surat rekomendasi dari 

PR (Pembantu Rektor) I dan layanan foto kopi dilakukan oleh petugas 

perpustakaan. 

 

h. Sanksi Pelanggaran Tata Tertip 

Sanksi pelanggaran tata tertip dikenakan kepada para pengguna jasa layanan 

perpustakaan yang melanggar tata tertib yang berlaku. Sanksi dapat berupa : 
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1) Sanksi peringatan/teguran. 

2) Sanksi denda uang bagi yang terlambat dalam mengembalikan pinjaman 

maupun yang merusak dan menghilangkan koleksi perpustakaan. Besarnya 

denda keterlambatan satu hari setiap satu buku = Rp. 200,- (mulai Maret 

2009) 

3) Sanksi akademik, bagi pengguna yang merusak prasarana dan sarana 

perpustakaan. 

 

i. Penagihan Bahan Pustaka 

Apabila peminjam selama 1 bulan tidak mengembalikan koleksi bahan pustaka, 

maka akan dikirimkan surat tagihan yang disertai dengan tembusan kepada 

kepala unit yang bersangkutan. Bila tiga kali peringatan peminjam tidak juga 

mengembalikan maka peminjam harus mengganti buku yang sesuai dengan 

yang dipinjam. 

j. Penitipan Tas. 

Pengunjung perpustakaan yang akan memasuki ruang layanan baik di ruang 

sirkulasi, ruang baca, ruang referensi serta ruang lainnya, disediakan jasa 

penitipan tas. Adapun ketentuannya sebagai berikut : 

1) Jasa layanan penitipan tas diberikan kepada semua pengujun perpustakaan. 

2) Jasa layanan penitipan tas diberikan selama jam layanan perpustakaan. 

3) Barang berharga seperti hp, kamera, uang, tidak boleh dititipkan. 

4) Barang berharga atau uang yang hilang bukan tanggung jawab petugas 

perpustakaan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

A. Analisa Masalah 

Perpustakaan merupakan jalan menuju masyarakat modern yang 

berperadaban. Perlu dilakukan berbagai inovasi baru untuk menciptakan 

perpustakaan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tentunya ini bukan hal yang 

mudah, harus dilakukan berbagai cara untuk merealisasikan hal tersebut. Sumber 

Daya Manusia pun harus merespon positif setiap perubahan yang ada. 

Perpustakaan harus membuat skala prioritas tentang kegiatan kegiatan yang akan 

dilaksanakan.  

Perkembangan pesat teknologi digital, menimbulkan revolusi mendasar 

dalam dunia perpustakaan. Sumber daya digital adalah wujud kongkrit dari 

pemanfaatan intelektualitas manusia. Kepustakawanan sudah mengenal koleksi 

suara atau musik sejak lama, terutama sejak adanya kaset dan piringan hitam. 

Selama ini, apabila ingin mendengarkan koleksi audio, maka harus 

memainkannya di tape recorder, VCD player, atau media lain. Kondisi seperti 

ini berlanjut terus menerus, bukan mustahil kalau koleksi audio akan mudah 

mengalami kerusakan. 

Digitalisasi merupakan salah satu inovasi untuk kemajuan perpustakaan. 

Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nilai informasi, menghemat tempat atau 

ruangan yang tahun demi tahun selalu bertambah koleksinya. Apalagi bila 

dipandang dari perkembangan teknologi informasi, maka bentuk digital 
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merupakan suatu keharusan, terutama untuk menghadapi era digital library. 

Teknologi digital menimbulkan revolusi cukup mendasar dalam kehidupan 

manusia dan kepustakawanan khususnya. 

Seringkali, alih media sebatas diartikan sebagai usaha pelestarian yang 

dilakukan dengan merubah bentuk atau media informasi dari bentuk kertas 

(tercetak) ke dalam bentuk lain seperti bentuk mikro atau video disk (CD) atau 

bentuk pita magnetik lainnya. Namun sebenarnya, alih media bersifat kompleks. 

Sebagai contoh yang akan dibahas disini yakni alih media audio dari analog ke 

digital. 

Sumber-sumber koleksi digital mencakup materi yang didigitalisasikan, 

seperti koleksi kaset analog yang terdapat disuatu perpustakaan. Dengan 

hadirnya hal ini, semakin menjadikan perpustakaan semakin maju dan 

berkembang. Koleksi dalam bentuk digital memunculkan banyak hal baru 

didunia perpustakaan. Karena koleksi dalam bentuk kaset analog masih terdapat 

beberapa kekurangan, dan mengakibatkan pengguna kurang efektif dalam 

memanfaatkanya. Perpustakaan harus menegaskan perannya, memanfaatkan 

teknologi digital dan agar tidak ditinggalkan oleh pemakainya. 

Terdapat beberapa kegiatan didalam proses digitalisasi. Termasuk 

penggunaan software tertentu sebagai perangkat yang dibutuhkan dalam proses 

digitalisasi. Di dalam suatu software tentunya terdapat menu-menu yang masing-

masing mempunyai fungsi tersendiri. Salah satunya yaitu menu editing yang 

dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kualitas suara yang 

terdapat dalam kaset analog tentunya berbeda-beda. Tergantung pada proses 
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rekaman, atau faktor lain yang mempengaruhi. Dengan adanya proses editing 

audio, maka suara akan dapat diubah dan disesuaikan dengan apa yang 

diinginkan. 

 

 

1. Proses Digitalisasi Koleksi Audio (Audio Visual) Di Upt Perpustakaan 

Institut Seni Indonesia Surakarta. 

Tahap-tahap dalam digitalisasi, tentunya dilakukan berbagai kegiatan 

sebelum digitalisasi itu sendiri dilakukan. Tahapan kegiatan itu sendiri meliputi 

tahap pra alih media, pelaksanaan alih media, dan sampai pada perawatan pasca 

alih media. 

a. Pra Alih Media 

Pada tahap pra alih media, kegiatan awal yang harus dilakukan adalah 

pembuatan data mengenai pra alih media. Hal ini meliputi, jenis koleksi, jumlah 

koleksi, teknologi yang dipilih, pemilihan SDM, sampai pada perincian dana 

yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan alih media. Dari sisi SDM, perlu 

diperhatikan beberapa kriteria yang memenuhi. Kriteria tersebut diantaranya, 

kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki SDM. Setelah SDM terpilih, maka 

selanjutnya adalah pembentukan team SDM yang bertugas menangani media 

baru tersebut. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pelatihan atau diklat. Tugas 

yang harus dikerjakan, terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian pengolahan dan 

pelayanan. 
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Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam pra alih media yaitu, 

penyiapan infrastruktur yang diperlukan untuk media digital tersebut, yaitu 

meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat yang 

luas dan nyaman, komputer atau alat bantu akses lainnya, meuble atau desainnya. 

Infrastruktur lain yang harus dipersiapkan yaitu tempat penyimpanan yang baik 

dalam bentuk CD maupun servernya. Setelah persiapan benar-benar matang, 

barulah dilakukan tahap selanjutnya yakni penandatanganan kerjasama, sehingga 

jelas adanya tanggung jawab dari pihak pelaksana juga adanya profesionalitas 

dalam pelaksanaan alih media tersebut. 

Setelah penyiapan infrastruktur, maka selanjutnya adalah 

merealisasikannya, tahapnya adalah : 

f. Jenis dan atau judul koleksi termasuk jumlah yang akan dialih mediakan 

Meneliti dan mencocokan daftar penerimaan koleksi yang berasal dari 

pengadaan koleksi audio. Adapun alur kerjanya sebagai berikut : 

Baca daftar  kaset audio dicari  Ditemukan  Ya  paraf kolom 

keterangan 

Baca daftar  kaset audio dicari  Tidak ditemukan  Konfirmasi ke 

pengadaan 

g. Teknologi akses yang akan dipilih untuk dilayankan nantinya 

(Single/multiuser) 

Teknologi akses yang dipilih adalah single, yakni hanya petugas yang hanya 

dapat mengakses, karena menerapakan layanan closed acses. 
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h. Pemilihan staf pelaksana dari pihak perpustakaan, setelah terpilih maka staf 

tersebut harus bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Hal ini 

meliputi : 

a) Menguasai ilmu dokumentasi, terutama dokumentasi audio visual 

b) Mengolah koleksi audio 

c) Menguasai IT, sehingga dapat mengoperasikan software yang digunakan 

i. Diperlukan dana dan jumlah total biaya yang dibutuhkan. 

Pimpinan perpustakaan merealisasikan apa saja usulan dari pustakawan di 

bagian audio visual. Perincian dana harus di gambarkan sejelas-jelasnya. 

Sehingga kebutuhan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di pustaka 

pandang dengar dapat terpenuhi. 

 

 

 

j. Persiapan infrastruktur 

a) Disiapkan tempat yang cukup memadai agar dapat dilakukan dengan 

nyaman 

Penyiapanya adalah berupa ruang rekreatif audio visual. Didalam ruang 

rekreatif disediakan segala fasilitas seperti, ruangan kedap suara yang 

dilengkapi dengan peralatan untuk memutar kaset audio maupun audio 

visual. 

b) Membutuhkan alat bantu mengakses dalam bentuk jumlah dan kualitas 

c) Disain meja dan kursi termasuk jumlahnya yang diperlukan. 
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d) Tempat penyimpanan database termasuk server kualitas dan kuantitas 

 

b. Tahap proses pelaksanaan digitalisasi 

1) Pembuatan list/daftar, yakni daftar yang berisi koleksi yang akan dialih 

mediakan ke dalam bentuk digital. Didalam daftar ini berisi tanggal cek 

kaset audio, judul kaset, otoritas, jumlah eksemplar. 

2) Pengembalian koleksi dari rak, hal ini harus disesuaikan dengan daftar/list 

diatas. Dilakukan pengecekan ulang, dan pastikan, jumlah koleksi 

sebelum dan yang akan di digitalkan adalah sama. 

3) Penyerahan dokumen (bahan), perlu dibuatkan tanda terimanya. 

Dokumen lama berupa kaset analog, dan dokumen barunya berupa musik 

digital. 

4) Pekerjaan digitalisasi dengan cara penggunaan software yang diperlukan. 

Software yang digunakan adalah magix audio cleaning lab 2005. Yakni 

software yang diguanakan perpustakaan sebagai sarana untuk digitalisasi. 

 

 

5) Proses digitalisasinya yakni : 

a) Menghubungkan tape recorder dengan komputer sehingga terjadi 

connectivity. 

b) Membuka software magix audio cleaning lab 
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c) Melakukan tahap record audio, yakni merekam suara isi kaset 

analog, kedalam computer dengan media tape recorder juga aplikasi 

software magix audio cleaning lab. 

d) Membersihkan suara dari berbagai macam gangguan dengan 

memanfaatkan opsi dalam software yakni opsi cleaning. 

e) Memotong suara yang tadinya berisi serangkaian suara dengan 

beberapa judul, dipotong-potong sehingga terbentuk menjadi track-

track audio. 

f) Memasuki editing audio, yakni agar kualitas suara menjadi lebih baik 

dan tidak terjadi overdriving. Memakai opsi surround audio. 

g) Menyimpan satu track audio dengan format WAV kedalam hardisk 

komputer. 

6) Penyerahan kembali hasilnya dalam bentuk digital, juga perlu dibatkan 

tanda terimanya. 

7) Pengecekan dokumen lama, yakni cek jumlah kaset analog 

8) Pengecekan media baru, dalam hal : jumlah, isi, dan kesesuaiannya 

dengan judul kualitas hasil dari alih media, kelengkapan isi, kejelasan isi, 

kejelasan suara dan sebagainya. 

9) Proses teknis yang meliputi : 

a) Penyiapan alat temu kembali untuk back up (sistem penggerakan) 

b) Entry data (untuk setiap CD) dengan program/software tertentu 

c) Pemasukan data ke data base dan server 
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d) Penyiapan sistem akses layanan yang dilengkapi dengan proteksi isi 

dokumen 

 

c. Tahap Pasca pelaksanaan 

Setelah pekerjaan alih media informasi selesai dikerjakan, tahap selanjutnya 

yang harus diperhatikan adalah : 

e. Lokasi 

Penempatan back up file audio yakni dalam hardisk komputer.  

f. Sistem/cara layanan 

Yang dalam pelayanannya memakai sistem tertutup, hanya pustakawan yang 

dapat melayani pengguna yang membutuhkan file audio dalam bentuk digital 

tersebut. Sudah ada OPAC khusus koleksi audio, namun hanya diakses secara 

intranet dan hanya berisi sample audio, bukan secara keseluruhan. 

g. Peraturan 

Adanya peraturan yang berkenaan dengan mekanisme pemakai untuk 

mengakses informasi yang terdapat dalam bentuk digital tersebut. Peraturan 

ini memuat: persyaratan pemakai yang bisa mengakses, lama waktu akses, 

larangan-larangan seperti penyalahgunaan sarana bantu, penggandaan dan 

sebagainya. 

h. Pemusnahaan 

Di UPT Perpustakaan ISI Surakarta memutuskan tetap merawat kaset analog, 

walaupun sudah menyediakan koleksi dalam bentuk musik digital. Sehingga 

tidak perlu memusnahkan dokumen lama atau masih perlu disimpan. 
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2. Proses Digitalisasi Dengan Aplikasi Software Magix Audio Cleaner 

Dalam proses digitalisasi audio, software yang digunakan adalah Magix Audio 

Cleaning Lab 2005. Software ini juga telah dimanfaatkan pustakawan UPT 

Perpustakaan ISI Surakarta dalam memperbaiki kualitas suara. Berikut adalah 

contoh proses digitalisasi dari kaset gendhing pelajaran tari berjudul “Srimpi 

Pandelori” 

Tahap-tahap dalam pengaplikasian software ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2 Tampilan awal pada magix audio cleaning lab pada layar monitor 

 

 

a. Menghubungkan tape recorder dengan komputer. Sebelumnya sudah 

dipastikan adanya konektivitas antara tape recorder dengan komputer. 

b. Merekam suara yang ada dalam kaset analog, dengan cara klik pada menu 

Record. Tahapannya yakni tekan play pada tape recorder, kemudian klik 
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record audio. Maka secara otomatis komputer akan merekam suara yang 

ada didalam kaset analog melalui software magix audio cleaning lab. 

Pada layar monitor muncul tampilan seperti berikut : 

 

 

Gambar 3 Tampilan Record audio 

 

Tampilan berikut menunjukan : 

1) Proses record audio yakni merekam audio dari kaset analog kedalam 

komputer melalui media tape recoder dan juga aplikasi magix audio cleaning 

lab 

2) Dalam tampilan tersebut sudah jelas digambarkan grafik audio yang terus 

berjalan sampai seluruh isi dalam kaset analog terrekam kedalam komputer 

3) Waktu yang diperlukan dalam record audio juga akan ditampilkan. 
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c. Setelah proses rekam selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut 

 

 

  Gambar 4 Tampilan audio setelah tahap record audio 

 

Tampilan berikut menunjukkan : 

1) Tampilan audio secara keseluruhan dalam 1 kaset audio 

2) Dalam grafik audio tersebut terdiri dari tiga buah judul lagu yakni, Srimpi 

Pandelori, Tari Batik, Klana Topeng Alus 

3) Dimana cara membedakan satu judul lagu dengan lainnya yakni adanya 

jarak yang memisahkan dalam grafik teersebut. 
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d. Tahap selanjutnya adalah pembersihan suara, yakni denagn klik pada menu 

Cleaning, akan muncul seperti berikut 

 

       

   Gambar 5 Tampilan Cleaning audio 

 

Tampilan tersebut menunjukkan : 

1) Tampilan keseluruhan audio yang terekam 

2) Memasuki menu cleaning, yakni untuk pembersihan suara dari berbagai 

macam gangguan. 
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3) Proses cleaning memakan waktu selama 30detik, yang dapat dilihat 

tampilannya pada analisis yang mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa 

suara sudah bebas dari gangguan-gangguan. 

 

 

e. Setelah tahap cleaning selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah tehap 

pemotongan lagu, agar terbagi menjadi track-track. Maka tampilannya 

adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 6 Tampilan proses pemotongan lagu 

 

Tampilan tersebut menunjukkan : 

1) Grafik audio yang berwarna biru adalah grafik yang nantinya akan 

disimpan terlebih dahulu 
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2) Grafik yang berwarna merah adalah grafik yang akan dihilangkan, 

karena grafik tersebut sudah memasuki judul selanjutnya dari 

serangkaian audio dalam kaset analog (side A) 

3) Tahap selanjutnya adalah klik kanan pada mouse, kemudian pilih menu 

delete. 

 

 

 

f.  Berikut adalah tampilan 1 judul lagu 

 

 

Gambar 7 Tampilan 1 judul lagu 

 

Tampilan tersebut menunjukkan : 
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1) Satu judul lagu berjudul srimpi pandelori 

2) Dari tampilan ini juga dapat dilihat kalau grafik audio sudah menjadi satu 

track, yang sebelumnya terdapat tiga track dalam satu grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Setelah tahap pemotongan lagu selesai, tahap selanjtnya adalah masuk ke 

menu surround, untuk menyesuaikan besar kecilnya suara, yang 

disesuaikan dengan tempat pemutaran suara. Maka tampilannya adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 8 Tampilan pada menu surround audio 

 

Tampilan tersebut menunjukkan : 

1) Tampilan satu judul lagu yang siap dilakukan editing. Yakni dengan 

memilih opsi surround audio. 

2) Fungsi dari menu ini sendiri adalah, untuk mengatur suara yang 

disesuaikan dengan ruangan dimana audio tersebut dimainkan, sehingga 

tidak terjadi overdriving. 

3) Dimana standarisasi surround audio yang diputar didalam ruangan adalah 

pada batas pertengahan, yakni ditandai dengan angka 48. 

h. Setelah proses editing selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah ekspor 

audio. Yakni menyimpan audio. Penyimpananya dengan format WAV. 

Agar hasil suara lebih maksimal.  
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Tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

    

Gambar 9 Tampilan penyimpanan audio dengan format WAV 

 

Tampilan tersebut menunjukkan : 

1) Audio yang sudah selesai tahap editing, sehingga masuk pada tahap 

penyimpanan. 

2) Penyimpanan audio ini memakai format WAV. WAV merupakan standar 

suara de-facto di Windows. File dalam format ini biasanya tidak dikompresi 

dan karenanya berukuran besar. Namun walaupun kapasitasnya besar, 

kualitas suara dengan format WAV jauh lebih baik daripada suara yang 

dihasilkan dengan format MP3. 
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i. Kemudian disimpan dengan format WAV, dan disimpan dalam hardisk, 

tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 10 Tampilan penyimpanan audio kedalam hardisk 

 

Tampilan tersebut menunjukan : 

1) Hasil dari serangkaian proses yang telah dilakukan, dan kemudian memasuki 

tahap penyimpanan kedalam hardisk. Yang audio tersebut dapat 

didokumentasikan sebagai koleksi dalam bentuk musik digital. 
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3. Kendala-Kendala yang dihadapi Dalam Proses Digitalisasi Koleksi Audio 

dan Cara Pengaplikasian Software Magic Audio Cleaning Lab Dalam 

Proses Digitalisasi Koleksi Pandang Dengar (Audio Visual) di UPT 

Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta 

a. Dari segi teknis, yakni : 

1) Kapstand pada tape recorder ( karet yang terdapat di player tape), 

kurang sempurna dalam menggulung pita kaset, sehingga suara kurang 

baik karena terjadi aus pada karet tersebut. 

2) Putus kabel pada out put tape recorder, sehingga suara yang didapatkan 

adalah mono, seharusnya stereo 

3) Card audio pada komputer, bila tjd kendala maka terdp masalah tidak 

connect nya antara tape dgn komputer. 

4) Tidak adanya connect antara tape recorder dengan komputer, karena 

masalah pada card audio pada computer 

5) Terbatasnya memori pada RAM dan hardisk, sehingga tidak dapat 

menampung file audio dalam jumlah yang lebih besar 

b. Kurangnya jumlah SDM, bila dibandingkan dengan jumlah koleksi, 

sehingga menjadikan pekerjaan pustakawan tertunda dan hasilnya kurang 

maksimal. 

c. Belum adanya alat telusur berupa digital library, khususnya untuk koleksi 

audio visual, yang dapat diakses setiap orang dengan media internet.  
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d. Fasilitas yang disediakan kurang memadai 

B. Pemecahan Masalah 

Berdasarkan kendala-kendala diatas maka cara mengayasinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengatasi kendala pada segi teknis, maka jalan keluarnya adalah 

mengganti tape recorder dengan yang baru, komputer baru dengan RAM dan 

harddisk mempunyai daya simpan yang lebih besar. 

2. Penambahan tenaga pustakawan baru yang menguasai dokumentasi audio 

visual. 

3. Menyediakan layanan digital library yang bisa diakses semua orang dengan 

internet, terutama untuk koleksi audio visual. Namun, masih ada solusi yakni 

Perpustakaan ISI Surakarta sudah mempunyai OPAC khusus koleksi audio 

visual, tetapi akses intranet, yakni hanya bisa diakses wilayah dalam 

perpustakaan 

4. Meningkatkan fasilitas yang memadai seperti, melengkapi sarana dan 

prasarana di pustaka pandang dengar (audio visual) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada akhir bab ini penulis ingin menyajikan kesimpulan dalam 

digitalisasi koleksi audio di pustaka pandang dengar perpustakaan ISI Surakarta. 

Selain itu dengan rendah hati penulis ingin mengemukakan saran yang sekiranya 

dapat dimanfaatkan untuk pihak yang berkepentingan khususnya pihak 

Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta sebagai bahan pertimbangan 

dalam perbaikan di dalam pustaka pandang dengar (audio visual) di 

Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis dapat di simpulkan bahwa sistem 

digitalisasi koleksi dalam pustaka pandang dengar (audio visual) ISI Surakarta 

adalah sebagai berikut : 

1. Proses digitalisasi koleksi audio berupa:  

a. Pra alih media 

1) Jenis atau judul koleksi termasuk jumlah yang akan dialih mediakan 

2) Teknologi yang dipilih 

3) Pemilihan staf pelaksana 

4) Penyiapan dana 

5) Penyiapan infrastruktur 
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b. Pelaksanaan alih media 

1) Pembuatan list untuk media yang didigitalkan 

2) Pengembalian koleksi dari rak 

3) Penyerahan dokumen 

4) Pelaksanaan digitalisasi 

5) Penyerahan dokumen baru 

6) Pengecekan dokumen lama 

7) Proses teknisi 

c. Pasca alih media 

1) Penentuan lokasi 

2) Sistem layanan 

3) Peraturan 

4) Pemusnahan 

2. Tahap pengaplikasian software magix audio cleaning lab meliputi : 

a. Tahap tes connect, yakni terhubungnya tape recorder dengan komputer 

b. Tahap record, yakni merekam audio dari tape recorder 

c. Tahap editing audio, untuk memperbaiki kualitas suara 
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d. Tahap ekspor audio, dengan format WAV 

e. Penyimpanan file audio dalam harddisk dan CD-ROM 

3. Hambatan yang timbul dalam proses digitalisasi koleksi audio pada pustaka 

Pandang Dengar ISI Surakarta: 

a. Kurangnya jumlah SDM apabila dibandingkan dengan jumlah koleksi, 

sehingga menjadikan pekerjaan pustakawan tertunda dan kurang maksimal. 

b. Karena terbatasnya dana untuk penyediaan bahan pustaka, maka tidak bisa 

memenuhi permintaan pengguna. 

c. Dari segi teknis yang berupa kualitas tape recorder yang belum baik, juga 

kurangnya kapasitas memori. 

Cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di UPT Perpustakaan Institut 

Seni Indonesia agar diadakan penambahan pustakawan baru yang memiliki 

keahlian di bidang koleksi audio visual. 

b. Selalu mengadakan usulan bahan pustaka yang diperlukan kepada 

pimpinan perpustakaan 

c. Meningkatkan fasilitas yang ada di pustaka pandang dengar, realisasinya 

yakni mengganti tape recorder maupun komputer dengan yang baru, juga 

penambahan densitas memory pada harddisk dan RAM. 
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B. Saran 

Berdasarkan analisa dan uraian diatas, penulis memberikan beberapa saran yang 

mungkin dapat dinjadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan bagi 

UPT Perpustakaan ISI Surakarta, diantaranya: 

1. Meningkatkan profesionalitas pustakawan, juga mengerti tentang seni, yaitu 

seni tari, seni karawitan, seni rupa, dan seni pedalangan serta mengerti tentang 

teknologi informasi agar kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi. 

2. Menyediakan layanan digital library, sehingga koleksi yang terdapat di UPT 

Perpustakaan ISI Surakarta dapat diakses luas lewat media internet. 

3.  Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang lebih memadai. 
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