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lain  

[James Russel Lowell] 

 

Ilmu yang bermanfaat betapapaun kecilnya, merupakan pembendaharaan dan 

kekayaan yang luar biasa. 

  [ QS, Al-Baqarah: 269 ] 

 

Kita harus berusaha agar dapat hidup sederhana , namun dampaknya tidak 

sederhana 

[Mario Teguh] 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah perkembangan perpustakaan telah dimulai jauh sebelum 

Masehi. Perkembangan perpustakaan itu diwarnai oleh perkembangan 

peradaban dan kebudayaan  manusia itu sendiri. (Muljani A. Nurhadi, 1983 : 

15) 

Dari sejarah perkembagannya, kita menyadari sepenuhnya bahwa 

perkembangan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

peradabannya. Pada awal mulanya konsep perpustakaan masih sangat 

sederhana, karena hanya berupa kumpulan ukiran dan gambar yang 

dipahatkan pada dinding, tablet atau papyrus. Kemudian sesudah masehi, 

perpustakaan gereja timbul di Eropa yang pada periode berikutnya,  

berkembang menjadi perpustakaan yang berfungsi melestarikan dan 

mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan baik mendukung kaum 

cendekiawan maupun pendidikan di universitas. Seiring dengan 

berkembangnya kegairahan membaca masyarakat, perpustakaan umum 

timbul dan berkembang  mengikuti  kebudayaan  masyarakatnya. Pada abad 

XX, peledakan  informasi dan berkembangnya teknologi modern membuat 

perkembangan layanan dan macam  perpustakaan  menjadi semakin subur 

dan efisien lewat automasi perpustakaan atau perpustakaan yang berbasis 

komputer.  
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Dunia perpustakaan semakin hari semakin berkembang dan bergerak 

ke depan. Pada saat ini, perkembangan dunia perpustakaan sangat didukung 

oleh perkembangan teknologi informasi yang pemanfaatannya telah 

merambah ke segala bidang. 

Dari segi dokumen  yang disimpan, perkembangan dunia 

perpustakaan dimulai dari perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari 

kumpulan koleksi buku tanpa katalog, kemudian muncul perpustakaan semi 

modern yang menggunakan katalog untuk penelusuran informasinya. 

Perkembangan saat ini adalah munculnya perpustakaan digital (digital 

library) yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena 

berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer atau internet. 

Pada awal abad XXI, perpustakaan digital mulai muncul di Indonesia 

dan berkembang pesat di  perpustakaan perguruan tinggi. Tidak dapat 

dipungkiri juga bahwa perkembangan perpustakaan digital di Indonesia 

sangat berkaitan erat dengan perkembangan perpustakaan perguruan tinggi 

sebagai pusat penelitian .GDL  (Ganesha Digital Library) merupakan salah 

satu bukti keterkaitan antara perpustakaan digital dengan perguruan tinggi. 

GDL adalah  suatu perangkat lunak  perpustakaan digital yang dikembangkan 

oleh Knowledge Management Research Group (KMRG) Institut Teknologi 

Bandung dengan tujuan untuk memanfaatkan modal intelektual dari civitas 

akademika ITB yang meliputi artikel, jurnal, tugas akhir, thesis, disertasi, 

hasil penelitian dan lain-lain. Seiring dengan perkembangannya , open source 

software GDL telah digunakan oleh  berbagai macam perpustakaan di 
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Indonesia. Salah satunya adalah UPT. Perpustakaan digital UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

Dikarenakan pentingnya perkembangan perpustakaan digital di 

lingkup perpustakaan perguruan tinggi beserta aplikasi software yang 

digunakan, maka penulis tertarik dan mempunyai inspirasi untuk menulis 

Tugas Akhir dengan judul “APLIKASI PERPUSTAKAAN DIGITAL VIA 

OPEN SOURCE SOFTWARE GDL (GANESHA DIGITAL LIBRARY) DI 

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN 

KALIJAGA YOGYAKARTA”  

 

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Untuk mengetahui cara pengembangan aplikasi software GDL 

(Ganesha Digital Library) pada perpustakaan digital. 

2. Untuk mengetahui cara mengolah bahan  pustaka pada perpustakaan 

digital UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui cara menelusur informasi bahan pustaka pada 

perpustakaan digital UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

4. Untuk mengetahui hambatan dan pemecahan masalah di perpustakaan 

digital  UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta via open 

source software GDL. 

 

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



4 

 

Manfaat dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:  

1. Penulis dapat mengenal lebih dekat tentang perpustakaan digital beserta 

software GDL di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Pembaca dapat mengetahui tata cara pengembangan open source 

software GDL , sehingga diharapkan dapat berguna untuk 

perkembangan perpustakaan digital di Indonesia. 

3. Penulis dapat memberikan saran terhadap perpustakaan digital via 

software GDL di UPT. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.   

 

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 

2010 sampai  dengan  27  Maret  2010,  bertempat  di  UPT.  Perpustakaan  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi  

Metode  observasi  adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data  

dengan  cara melakukan pengamatan langsung pada suatu objek yang 

akan diteliti (Arikunto, 1996: 27). Penulis melakukan pengamatan 

secara langsung dan terlibat langsung secara khusus terhadap 

penggunaan software GDL pada perpustakaan digital di UPT. 

Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.  
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2. Metode Studi Pustaka  

Metode  studi  pustaka  adalah  cara  pengumpulan  data  yang  

digunakan sebagai  acuan  dan  rujukan  dalam  pengolahan  data dan  

menafsirkannya  harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori 

yang diterima kebenarannya di dalam berbagai literatur (Nawawi, 1994: 

23) . Metode dengan studi pustaka ini dengan cara penulis 

menggunakan pustaka atau literatur sebagai acuan atau  rujukan dalam 

penulisan tugas akhir ini. 

 

3. Metode Dokumentasi atau Arsip  

Metode dokumentasi yaitu mencari data tentang hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan,  transkrip,  buku  surat  kabar,  majalah,  

prasasti,  notulen,  rapat  dan  lain-lain (Arikunto, Suharsini 1992 : 200). 

Pengumpulan dokumentasi atau arsip seperti buku panduan, liflet, serta 

dokumen  yang  mendukung  kegiatan sehari-hari UPT. Perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode ini 

digunakan penulis untuk memperoleh data tentang gambaran umun 

UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

 

4. Metode Wawancara   

Adalah Bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden (W.Gulo, 2004 : 117). Berkaitan dengan ini , penulis 

melakukan komunikasi langsung kepada pengelola ruang multimedia 
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dan pengelola perpustakaan digital beserta tenaga staf UPT. 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . 

 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diambil penulis berdasarkan tujuan pada 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara pengembangan aplikasi GDL (Ganesha Digital 

Library) pada perpustakaan digital ? 

2. Bagaimana cara mengolah  bahan  pustaka pada perpustakaan digital 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta? 

3. Bagaimana cara menelusur informasi bahan pustaka pada perpustakaan 

digital Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta? 

4. Apa  hambatan dan pemecahan masalah di perpustakaan digital  UPT. 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta via open source 

software GDL? 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan berasal dari kata dasar "pustaka" yang berarti kitab atau  

buku, mendapat awalan per- dan akhiran -an menjadi "per-pustaka-an" yang 

berarti kumpulan buku-buku. 

Dalam bahasa Inggris perpustakaan disebut Library, istilah ini berasal 

dari bahasa kata Latin liber atau libri artinya buku. Dari kata latin tersebut, 

terbentuklah istilah librarius yang artinya tentang buku. 

Dalam bahasa Yunani perpustakaan disebut bibliotheca berasal dari 

kata biblia yang artinya buku sedangkan theke  artinya lemari. Jadi dilihat 

dari asal katanya, perpustakaan merupakan lemari yang didalamnya terdapat 

buku-buku. 

Perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu 

sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang 

biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, 

bukan untuk dijual. (Sulistyo-Basuki, 1993 :3) 

 

Sedangkan menurut Lasa HS (2005 : 48) menjelaskan bahwa,  

 

“Perpustakaan merupakan sistem informasi yang di dalamnya terdapat  

aktifitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian, penyajian, dan 

penyebaran informasi. Informasi tersebut meliputi produk intelektual dan 

artistik manusia. Dalam melaksanakan aktifitas tersebut diperlukan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh melalui pandidikan formal atau nonformal di 

bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. “ 

 

Dilihat dari pengertiannya,  perpustakaan telah mempunyai tujuan dan 

fungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakatnya. Sejalan dengan 
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perkembangan zaman, perpustakaan telah mengembangkan sayap sebagai 

pusat dokumentasi, pusat referal , pusat kegiatan penelitian maupun pusat 

kegiatan rekreasi. Untuk mengoptimalkan tujuan dan fungsi dari 

perpustakaan, diperlukan peran aktif dari pemerintah /lembaga , pustakawan 

maupun pemustaka sendiri. 

 

B. Pengertian Teknologi  Informasi 

Sebagai sumber informasi, perpustakaan dapat mengembangkan 

layanannya melalui Teknologi Informasi (TI) yang sudah berkembang pesat 

pada abad ini. Dalam perpustakaan, TI dapat diaplikasikan di berbagai 

kegiatannya seperti layanan sirkulasi, pengolahan koleksi, layanan informasi 

dll karena mampu mempercepat kinerja, kecepatan kinerja yang pada 

akhirnya akan meningkatkan layanan perpustakaan. 

Pengertian Teknologi Informasi menurut Haag dan Keen dalam Abdul 

Kadir dan Terra CI (2003 : 2) 

“Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja 

dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pemrosesan  informasi “ 

 

Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan  komputasi 

(komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, 

suara dan video ( Williams dan Sawyer dalam Abdul Kadir dan Terra CI , 

2003 : 2) 

Sedangkan Martin dalam Abdul Kadir dan Terra CI , (2003 : 2) 

memaparkan pendapatnya tentang Teknologi Informasi bahwa, 

“Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi”  
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Penerapan teknologi informasi di perpustakaan saat ini sudah menjadi 

ukuran untuk mengetahui tingkat kemajuan dari perpustakaan tersebut, bukan 

lagi pada paradigma lama yaitu berdasarkan besarnya gedung yang dipakai, 

banyaknya buku, ataupun banyaknya pengguna.  

 

C. Perpustakaan Digital 

Istilah perpustakaan digital di awal abad ini sudah sering sekali 

didengar di dunia perpustakaan bersamaan dengan perkembangan teknologi 

informasi di bidang lainnya seperti e-learning , e-bank , e-research dll . 

Meskipun demikian , masih banyak perpustakaan di Indonesia yang belum 

menerapkan perpustakaan digital atau sering disebut digital library dalam 

pelaksanaan layanannya. Perkembangan perpustakaan digital saat ini masih 

berpusat pada perpustakaan nasional maupun perpustakaan perguruan tinggi. 

Menurut Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin (2008) definisi 

perpustakaan digital sendiri  yaitu, 

“ perpustakaan dengan sistem informasi manajemen menggunakan teknologi 

informasi ditambah koleksi-koleksi digital baik berpa jurnal, ebook, CD audio, 

maupun koleksi video.” 

 

Sementara itu, The Digital Library Federation sebagai perwakilan dari 

komunitas yang terdiri dari para praktisi mendefinisikan 
1
 : 

“ Digital libraries are organizations that provide the resources, including the 

specialized staff, to select, structure, offer intellectual acces to, interpret, 

distribute, preserve the intregity of, and ensure the persistence over time of 

collection of digital works so that they are readily and economically available 

for use by a defined community or set of communities.” 

                                                 

 
1
 PENDIT, Putu Laxman. Perpustakaan Digital : Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. 

Jakarta : Universitas Indonesia . 2007.  hal. 29 

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



10 

 

Definisi di atas mencoba merumuskan bentuk organisasi perpustakaan 

digital, dan jelas terlihat bahwa organisasi tersebut memerlukan pegawai 

dengan tata kerja dan tujuan kerja, serta komunitas yang diharapkan dapat 

memanfaatkan jasa mereka.  

Dalam aplikasinya, perpustakaan digital sangat berkaitan dengan 

beberapa komponen antara lain perangat keras, perangkat lunak, unsur 

manusia, jaringan komputer, internet dan perlengkapan pendukung. 

1. Perangkat Keras / Hardware 

a. Komputer 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam proses perpustakaan digital 

lebih dikenal dengan komputer. Komputer merupakan perangkat keras 

yang digunakan dalam proses pengolahan informasi.  

Gambar 2.1  

Komputer 
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“ Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima masukan 

(input),dan selanjutnya melakukan pengolahan (process) untuk 

menghasilkan keluaran (output) berupa informasi, perangkat utama untuk 

melakukan tindakan tersebut juga terdiri atas perangkat masukan (input 

devices), perangkat proses (process devices),dan perangkat keluaran 

(output devices), yang ditambah dengan perangkat penyimpanan data 

atau informasi (storage devices)”  (Aji Supriyanto, 2005 : 3) 

Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa komputer memiliki 

beberapa perangkat utama, antara lain 
2
 : 

1) Perangkat Masukan / input devices 

Fungsi perangkat keras input adalah untuk mengumpulkan data 

dan mengonversinya ke dalam suatu bentuk yang dapat diproses oleh 

komputer. Peralatan masukan yang paling umum adalah papan 

tombola tau keyboard . Peralatan lainnya adalah mouse , yang 

dierakan dengan tangan untuk mengatur suatu penunjuk (pointer) pada 

layar komputer. Perangat ini terdiri atas mouse , keyboard , 

michrophone. 

2) Perangkat Proses / process devices 

Fungsi perangkat keras pemrosesan adalah untuk temu kembali 

(retrievel) dan menjalankan (execute) instruksi-instruksi (software) 

yang diberikan kepada komputer. Pemrosesan dapat terdiri dari 

pelaksanaan perhitungan dan kegiatan logis lainnya, seperti 

membandingkan. Komponen perangkat keras pemrosesan yang paling 

penting adalah central processing unit (CPU) dan memori utama 

(main memory).  

                                                 

 
2
 SUPRIYANTO, Wahyu . Teknologi Informasi Perpustakaan: Strategi Perencanaan Perpustakaan 

Digital. Yogyakarta:Kanisius . 2008 , hal. 50 
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CPU atau prosesor adalah otak komputer. CPU membaca dan 

menginterpretasikan perangkat lunak serta mengoordinasikan kegiatan 

pemrosesan yang sedang berlangsung. CPU terdiri atas VGA, memory 

, RAM, USB Card, Audio Card. 

3) Perangkat Keluaran / output devices 

Fungsi perangkat keras keluaran adalah untuk menampilkan 

informasi yang dihasilkan oleh sistem komputer. Informasi adalah 

keluaran baik dalam bentuk hardcopy seperti pada kertas maupun 

softcopy seperti pada layar atau monitor. Bentuk lain softcopy adalah 

suara. Perangkat output terdiri atas monitor, printer, speaker. 

4) Perangkat Penyimpanan / storage devices 

Fungsi perangkat keras penyimpanan adalah untuk menyimpan 

perangkat lunak dan data dalam bentuk yang relative permanen, yang 

mudah untuk ditemu-balik ketika dibutuhkan untuk pemrosesan. 

Perangkat keras penyimpanan melayani fungsi seperti yang dilakukan 

oleh office filing system,  tetapi datanya disimpan dalam bentuk sinyal 

elektro-magnetik atau laser-etched spots, biasanya pada magnetic disk 

atau optical disk, bukan pada kertas. Sontoh perangkat keras 

penyimpanan adalah Disket, CD, USB, DVD. 

5) Perangkat Komunikasi / communications devices 

Perangkat keras komunikasi digunakan untuk menyalurkan 

informasi ataupun data, terdiri atas kabel, telepon,modem. 
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b. Server 

Untuk pencapaian kinerja yang maksimum, sebuah perpustakaan 

bisa saja mempunyai beberapa server yang masing – masing 

mempunyai tugas pokok dan fungsi yang khusus sebagai berikut 
3
 :  

1) Web Server 

Server ini melayani permintaan – permintaan layanan web page 

dari para pengguna internet. Setiap kali kita mengetikan alamat 

internet “http://www... “ di browser kita, permintaan kita untuk 

melakukan akan dilayani oleh sebuah web server. Selanjutnya, 

permintaan layanan tersebut diproses dan hasilnya dikirimkan 

kembali ke pemakai. Waktu tanggap sebuah web server harus 

cepat sedemikian rupa sehingga pengguna tidak keburu bosan 

menunggu untuk kemudian pindah ke web site lainnya.   

2) Database Server 

Penggunaan kata database (di kalangan pustakawan lebih sering 

disebut dengan istilah pangkalan data) di sini mengacu bahwa 

jenis data yang disimpan bisa beraneka ragam dari mulai berkas 

PDF sampai koleksi gambar atau lagu. 

3) FTP Server 

Selain mengirimkan permintaan layanan melalui “jalur” HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), permintaan layanan dari pemakai 

juga bisa dilakukan melalui “jalur” FTP (File Transfer Protocol) 

                                                 

 
3
 PENDIT, Putu Laxman. Perpustakaan Digital : Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia    

Jakarta : Universitas Indonesia , 2007. hal. 181.  
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yang dirancang khusus untuk melakukan kirim/terima berkas 

melalui jaringan komputer. 

4) Mail Server 

Server ini melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan 

surat elektronik (e-mail). Pengkhususan mesin untuk e-mail 

biasanya dilakukan jika dirasakan beban lalu lintas e-mail  sudah 

sedemikian banyaknya sehingga dirasakan terlalu berat bila 

digabungkan dengan layanan yang lain. 

5) Printer Server 

Jika dibutuhkan akan akses ke printer menjadi tinggi, sebuah 

organisasi bisa jadi membutuhkan komputer khusus untuk 

menanganinya yang dinamakan printer server. 

6) Proxy Server 

Di sebuah lingkungan di mana banyak pemakai menggunakan 

internet pada saat yang bersamaan, maka pengaturan jalur untuk 

ke internet bisa diatur untuk ke internet bisa diatur oleh sebuah 

proxy server. Server ini sekaligus juga bisa digunakan untuk 

pengaturan keamanan penggunaan internet dengan membatasi 

akses ke situs – situs yang tidak diperkenankan seperti misalnya 

situs jejaring sosial dan situs – situs yang berbau pornografi atau 

pornoaksi. 
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2. Perangkat Lunak / Software 

Selain perangkat keras / hardware , perpustakaan digital juga 

membutuhkan perangkat lunak atau  software dalam aplikasinya.   

Aji Supriyanto (2005 : 36) menyebutkan bahwa,  

“ Perangkat lunak (software) adalah perangkat abstrak yang merupakan 

bagian utama selain hardware dari sistem komputer. Tanpa adanya 

software, komputer adalah sebuah rongsokan elektronik, yang tidak 

berguna sama sekali. Hardware akan “hidup” dan memiliki fungsi jika 

digunakan bersama-sama dengan software-nya.” 

 

Dari pengertian di atas menyimpulkan bahwa peran software 

penting dalam aplikasi Teknologi Informasi atau dalam konteks ini 

adalah perpustakaan digital. Software dan hardware berjalan bersama – 

sama dan saling melengkapi dalam operasional TI. 

Jenis perangkat lunak , dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

a. Operating system software , yaitu perangkat lunak yang merupakan 

operasi dasar komputer, mengelola dan mengatur sumber daya 

komputer dan mengoperasikan perangkat lunak aplikasi ke komputer. 

b. Application software yaitu perangkat lunak aplikasi yang menjalankan 

tugas-tugas yang bersifat umum kepada pengguna. 

3. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer merupakan bagian dari perkembangan otomasi 

perpustakaan atapun perpustakaan digital. Jaringan komputer dibutuhkan 

karena adanya kebutuhan akan pemanfaatan bersama. 

Komponen perangkat keras jaringan antara lain komputer sebagai 

server dan klien. Network Interface Card (LAN Card terminal kabel / 

Hub), jaringan telepon atau radio dan modem. Hal – hal yang harus 
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diperhatikan dalam membangun jaringan komputer adalah sebagai 

berikut 
4
: 

a. Jumlah komputer serta lingkup dari jaringan (LAN , WAN) 

b. Lokasi dari hardware : komputer , kabel, panel distribusi dan 

sejenisnya. 

c. Protokol komunikasi yang digunakan. 

d. Menentukan staf yang bertanggung jawab dalam pembangunan 

jaringan. 

4. Internet 

Internet merupakan perangkat pendukung aplikasi perpustakaan 

digital yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi ke seluruh 

dunia. 

Pengertian internet menurut Aji Supriyanto (2005 : 336) adalah,  

“ Sebuah jaringan komputer global, yang terdiri dari jutaan komputer 

yang saling terhubung dengan menggunakan protokol yang sama untuk 

berbagi informasi secara bersama. Jadi internet merupakan kumpulan 

atau penggabungan jaringan komputer atau LAN menjadi jaringan 

komputer  lokal global atau WAN ” 

 

Internet sendiri sebenarnya sudah mulai dirintis sejak  tahun 

1960-an, dimulai dengan sebuah proyek dari Departemen Pertahanan 

Amerika Serikat dan berkembang sampai abad  ini dan telah berkembang 

di seluruh Negara dan telah mencapai 2 milyar pengguna. Internet sangat 

berhubungan erat dengan World Wide Web (www). www yang biasanya 

                                                 

 
4
 SUPRIYANTO, Wahyu . Teknologi Informasi Perpustakaan: Strategi Perencanaan Perpustakaan 

Digital. Yogyakarta:Kanisius . 2008 , hal. 50 
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disebut web merupakan bagian menarik dari internet. Dari www kita 

dapat mengakses file-file berupa teks, dokumen , audio – visual dll 

melalui kumpulan dari web server yang tersebar di seluruh dunia. 

5. Perlengkapan Pendukung 

Perlengkapan pendukung adalah komponen yang merupakan 

mesin atau alat dalam proses aplikasi perpustakaan digital. Contoh 

perlengkapan pendukung aplikasi perpustakaan seperti scanner, compact 

disc dan CD-ROM 

a. Scanner 

Scanner adalah suatu alat elektronik yang berfungsi untuk 

mengkopi file dalam bentuk kertas ke dalam bentuk file teks, 

dokumen maupun gambar dan hasilnya akan ditampilkan pada layar 

monitor komputer dan kemudian dapat diubah atau dimodifikasi 

sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga hasilnya dapat lebih 

baik. 

b. CD-ROM 

Compact disc / CD merupakan perangkat penyimpanan yang 

dapat menyimpan file – file berupa teks, dokumen , dan audio – 

visual. CD dikenalkan oleh Library of Congress bulan Januari 1985 

dalam bentuk piringan ataupun keping dengan karakteristik, ukuran 

dan kapasitas yang bermacam – macam 
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Gambar 2.2  

CD-ROM 

 

CD-ROM terbuat dari resin yang dilapisi permukaan yang 

sangat reflektif seperti alumunium. Informasi direkam secara digital 

sebagai lubang – lubang mikroskopis pada permukaan yang reflektif. 

Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas 

tinggi  Permukaan yang berlubang ini kemudian dilapisi oleh lapisan 

bening dan akan disinari oleh laser berintensitas rendah sementara 

motor memutar disk dan kemudian terefleksikan dan dideteksi oleh 

fotosensor yang kemudian dikonversi menjadi data digital. 

c. Sumber Daya Manusia / Brainware 

Komponen – komponen aplikasi perpustakaan digital yang 

dijelaskan di atas tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa adanya 

sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Kebutuhan sumberdaya 
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manusia yang dibutuhkan dalam pengoperasian perpustakaan digital 

antara lain 
5
: 

a. Database Administration (DBA) 

Jabatan ini bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional dari 

basis data. Pengaturan siapa yang berhak mengakses segala data 

merupakan tugas dari DBA. Berbeda dari organisasi atau perusahaan 

pada umumnya yang hanya menyimpan data tekstual “biasa”, seorang 

DBA untuk perpustakaan digital mempunyai tantangan tersendiri, 

karena jenis data yang disimpan lebih beragam. Jika basis data tidak 

dapat beroperasi maka praktis semua koleksi di dalamnya tidak akan 

bisa diakses. Mekanisme backup agar data selalu aman dan recovery 

jika terjadi kerusakan data, juga merupakan tanggung jawabnya. 

b. Network Administration 

Jabatan ini bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional 

jaringan komputer di dalam lingkungan organisasi. Jika jaringan 

komputer tidak dapat beroperasi maka praktis pengguna tidak akan 

bisa mengakses komputer – komputer yang ada. 

c. System Administration 

Jika seorang DBA lebih fokus pada kumpulan koleksi yang ada di 

dalam database, maka seorang system administration lebih terfokus 

pada sistem komputer yang meliputi sistem operasi, utilitas – utilitas, 

serta program aplikasi yang ada di dalamnya. Pengaturan siapa saja 

                                                 

 
5
 PENDIT, Putu Laxman. Perpustakaan Digital : Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. 

Jakarta : Universitas Indonesia . 2007.  hal. 187 
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yang berhak mengakses sistem termasuk hak aksesnya juga menjadi 

tanggung jawab seorang system administration. 

d. Web Master 

Jabatan ini bertugas menjaga agar website beserta seluruh halaman 

yang ada di dalamnya tetap beroperasi sehingga bisa diakses oleh 

pengguna.  

e. Web Designer / Content Developer 

Jabatan ini bertanggung jawab untuk merancang tampilan website 

sekaligus mengatur isinya. Website yang bagus adalah website  yang 

bisa ditampilkan dengan waktu tanggap yang cepat, menarik, dan 

mudah untuk digunakan. 

 

D. Open Source Software 

Free software adalah perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode 

sumber dapat digunakan oleh siapa saja dan bebas untuk dikembangkan 

sendiri oleh pemakai (sepanjang lisensi memperkenankannya). Untuk 

mendapatkannya bisa saja gratis ataupun membayar dengan harga yang relatif 

murah (Abdul Kadir dan Terra CI , 2003: 223). Open source merupakan 

istilah yang dikemukakan oleh Eric Reymond pada tahun 1998 dan 

dimaksudkan untuk menghilangkan mekna “free” pada istilah  free open 

source telah ada dikarenakan makna ambigu yang timbul karena dalam 

Bahasa Inggris kata “free”  dalam arti gratis maupun kebebasan. Hak-hak 
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yang disediakan pada open source sebagai berikut (Abdul Kadir dan Terra CI 

, 2003: 227 -228) : 

1. Hak untuk membuat salinan program dan mendistribusikan salinan 

tersebut. 

2. Hak untuk mengakses kode sumber sebagai syarat untuk bisa melakukan 

pemodifikasian. 

3. Hak untuk melakukan pengembangan terhadap program. 

 

E. GDL (Ganesha Digital Library) 

Ganesha Digital Library (GDL) merupakan suatu sofware perpustakaan 

digital berbasis web yang dikembangkan oleh Knowledge Management 

Research Group (KMRG) Institut Teknologi Bandung dengan tujuan untuk 

mengelola, memanfaatkan dan mendistribusikan koleksi digital yang meliputi 

artikel, jurnal, tugas akhir, thesis, disertasi, hasil penelitian, expertise 

directory dan lain-lain.
6
 

GDL dikembangkan oleh KMRG ITB sejak tahun 2000 dan telah 

banyak digunakan pada IDLN (Indonesia Digital Library Network). 

Sekarang, lebih dari 40 lembaga yang telah bergabung dalam jaringan ini dan 

sekitar 90  rekanan yang telah terdaftar. Jumlah ini diharapkan meningkat 

sejak dirilisnya versi GDL 4.0. Versi terakhir dari Ganesha Digital Library 

adalah versi GDL 4.2 . Perkembangan software ini didukung oleh dana dari 

INHERENT-DIKTI. 

                                                 

 
6
 sumber internet http://www.kmrg.itb.ac.id , waktu pengaksesan 30 April 2010 
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GDL merupakan open source software dan juga merupakan free 

software bersyarat, yaitu software yang gratis digunakan oleh siapapun. Tapi 

pengembangan software GDL ini mempunyai syarat bagi yang bersangkutan 

untuk membagi ilmu yang digunakan dalam GDL ke seluruh bangsa 

Indonesia melalui IDLN. Jika tidak bersedia, yang bersangkutkan dikenai 

biaya untuk membeli lisensi GDL.  

1. Manajemen User 

Penelusuran informasi digital pada perpustakaan digital UIN Sunan 

Kalijaga melalui software GDL terbagi menjadi lima tipe atau klasifikasi 

user  yang berbeda beda sesuai dengan fungsi maupun hak telusurnyanya, 

diantaranya adalah: 

a. Superuser atau Admin 

Merupakan member yang mempunyai hak telusur maupun hak otoritas 

yang paling tinggi dari user-user lainnya. Admin atau superuser ini 

memiliki tanggung jawab terhadap server GDL maupun publisher nya. 

b. Chief Knowledge Officer (CKO) 

Jenis user ini mempunyai tanggung jawab untuk mengelola maupun 

meracik isi dari perpustakaan digital. CKO dapat mengelola metadata, 

file maupun struktur perpustakaan digital yang berada di bawah 

otoritasnya. 
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c. Editor 

Editor adalah member yang mempunyai tanggung jawab terhadap isi 

dari informasi yang dimuat di perpustakaan digital. Editor hampir 

mempunyai otoritas yang sama dengan CKO. 

d. Public 

Public merupakan member yang telah melakukan login dengan cara 

melakukan pendaftaran yang telah berhasil diaktifkan oleh CKO atau 

superuser. Otoritas yang dimiliki public meliputi browsing, searching, 

view artikel maupun full text nya. 

e. Guest 

Merupakan pengguna yang mengunjungi perpustakaan digital tanpa 

melakukan login ke aplikasi GDL. Otoritas guest sangat terbatas. 

2. Menu GDL 4.2 

a. Home 

Pada menu home ini, kita akan menemukan tampilan awal pada GDL 

4.2. Ucapan selamat datang setelah login muncul beserta artikel-artikel 

baru yang disajikan dan folder-folder informasi pilihan terdapat di 

tampilan ini. 

b. Konfigurasi Pencatatan Akses 

Di menu konfigurasi pencatatan akses ini, admin dapat mengatur dan 

menentukan catatan akses dari modul-modul dan operasi yang ingin 

diakses di GDL 4,2 , seperti contoh pada modul atau menu member, 

admin dapat menentukan operasi yang dapat diakses seperti add.php , 
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delete.php , edit.php , index.php dan myprofile.php dengan cara 

mencentangnya. 

Gambar 2.3  

Tampilan Konfigurasi Pencatatan Akses Member 

 

c. Bookmark 

Pada menu ini, user dapat mengumpulkan metadata yang menjadi 

perhatiannya dan memasukannya ke dalam Bookmark . Selain itu user 

juga bisa melakukan permintaan terhadap pengelola GDL 4.2 di 

bookmark  ini, dengan cara membuka metadata. Pada bagian bawah 

metadata klik  bookmark, sehingga akan muncul tampilan ke dalam My 

Bookmark. 

d. Konfigurasi 

Pada menu ini , terdapat dua sub menu yaitu server dan sistem. 

Konfigurasi server dapat digunakan untuk mengubah konfigurasi data-

data seperti ID Publisher, Nomor Serial Publisher, Nama Organasasi dll. 

Sedangkan pada konfigurasi sistem digunakan untuk mengatur setting 

tampilan GDL 4.2 seperti tema, bahasa dll. 
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Gambar 2.3  

Tampilan sub menu konfigurasi server dan konfigurasi sistem 

      

e. Diskusi / Komentar 

Menu diskusi / komentar berisi daftar komentar dari user yang telah 

masuk ke dalam metadata GDL 4.2. Dalam page ini juga menyediakan 

fasilitas searching diskusi / komentar yang telah masuk. 

f. Explorer 

Menu ini digunakan untuk menambah atau menghapus folder atau 

kategori yang sudah ada. Menu “tambah folder” digunakan untuk 

menambah folder. Pada masing-masing folder yang sudah dibuat juga 

bisa dilakukan proses editing unutk mengganti atau menghapus folder 

tersebut. Folder-folder yang akan dibuat bisa dikelompokan sesuai 
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dengan kategorinya. Sistem dan fungsi menu Explorer ini tidak jauh 

berbeda dengan sistem dan fungsi explore  pada sistem operasi windows. 

g. Folksonomy 

Menu ini digunakan untuk menampilkan teks subjek dari konten 

metadata yang telah di upload oleh editor, CKO atau admin. Menu 

folksonomy mempunyai 3 sub menu yaitu konfigurasi , filter kata dan 

update. 

1) Konfigurasi 

Konfigurasi yang bisa dilakuakan antara lain pilihan menampilkan 

folksonomy atau tidak, menentukan jumlah record yang akan 

ditampilkan per halaman atau batas update dari record yang akan 

ditampilkan. 

2) Filter kata 

Filter kata digunakan untuk menghentikan penggunaan kata pada 

folksonomy. Cara menggunakannya adalah dengan mengetikan kata 

yang akan dihentikan penggunaannya. 

3) Update 

Update dapat dipergunakan untuk memperbarui folksonomy. Ada tiga 

pilihan yang bisa diambil dalam sub menu ini, yaitu clean untuk 

membersihkan, update  untuk meng-update dan filtering untuk 

penyaringan. 
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h. Update Index 

Menu ini berfungsi untuk memperbarui index metadata yang telah di 

upload ke dalam GDL 4.2, sehingga mempermudah user untuk 

menelusur informasi. 

i. Live CD 

Fitur ini akan membuat koleksi digital library menjadi koleksi versi live 

CD yang bisa dijalankan tanpa memerlukan server maupun database. 

Langkah-langkah untuk membuat Live CD : 

1) Pilih theme yang mendukung Live CD. 

2) Pilih folder yang ingin anda buat Live CD pada menu Pilih Folder. 

3) Tekan tombol Eksekusi untuk melihat informasi pembuatan Live 

CD. 

4) Pastikan bahwa informasi yang ditampilkan sudah valid. 

5) Pilih opsi apakah file relasi yang berkaitan dengan metadata akan 

disertakan pada Live CD atau tidak. 

6) Apabila telah yakin, maka tekan tombol eksekusi pembuatan livecd. 

7) Apabila proses selesai maka akan ditampilkan daftar file Live CD 

yang pernah dibuat. 

8) Lakukan download file untuk mengambil file atau hapus untuk 

menghapus file Live CD yang pernah dibuat. 

9) Apabila anda ekstrak, secara default letak file live CD ada pada 

files/tmp/liveCD. 
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10) Pindahkan seluruh file dan folder yang berada pada files/tmp/liveCD 

(hasil ekstraksi) ke CD(Compact Disc), flashdisk, dll. 

j. Anggota 

Menu anggota berkaitan dengan pengelolaan anggota yang terdaftar pada 

GDL 4.2. CKO atau admin berhak mengganti profil anggota ataupun 

status anggota berdasarkan kebijaksanaan institusi perpustakaan digital 

tersebut. Menu ini memiliki dua sub menu antara lain tambah anggota 

yang berfungsi untuk proses registrasi anggota yang ingin mendaftar ke 

perpustakaan digital dan edit profil yang digunakan untuk mengubah 

informasi anggota seperti nama, alamat , institusi dll. 

k. Migrasi GDL 4.0 ke 4.2 

Menu ini bisa dilakukan jika versi yang digunakan sebelumnya adalah 

versi GDL 4.0. Hal ini berfungsi untuk memindahkan metadata dari versi 

lama GDl 4.0 ke versi GDL 4.2 agar metadata GDL 4.0 dapat 

ditampilkan pada versi GDL 4.2.  

l. My Documents 

Setiap anggota yang telah terdaftar di GDL ini dapat membuat direktori 

khusus pada menu My Document. Jika anggota belum mempunyai 

direktori khusus. Tampilan awal yang akan muncul pada menu ini adalah 

tawaran untuk membuat direktori. Menu ini juga dapat menambah , 

mengubah atau menghapus direktori khusus yang dimiliki oleh anggota 

terdaftar. 
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m. Organisasi 

Menu organisasi digunakan sebagai identitas bagi editor, CKO atau 

admin yang meng-upload metadata ke dalam GDL, sehingga user dapat 

mengetahui organisasi yang meng-upload metadata. Sama halnya dengan 

My Document. Jika belum membuat organisasi, tampilan awal menu 

organisasi berisi tawaran untuk membuat organisasi. 

n. Patner 

Menu patner ini berisi daftar institusi dan individu yang telah 

membangun GDL dan juga telah terdaftar sebagai Indonesia Digital 

Library Network (IndonesiaDLN) , dan turut sharing pengetahuan 

dengan mengirim metadata ke hub server.  Setiap partner mempunyai 

Publisher_ID yang diperoleh setelah melakukan registrasi servernya ke 

administrator IndonesiaDLN. Publisher_ID ini sangat penting karena 

menjadi indentitas server dan bagian identifikasi terhadap setiap record 

penyebaran dalam jaringan. Publisher_ID terdiri dari kode area, jenis 

perpustakaan, dan nama institusi atau individual. 

o. Publisher 

Publisher adalah institusi atau organisasi yang mempublikasikan 

resource elektronik ini. Misalnya nama institusi yang memiliki dan 

mengelola server perpustakaan digital. Pada menu ini disediakan sub 

menu “tambah folder” yang bisa digunakan untuk menambah identitas 

publisher pengelola server perpustakaan digital. 
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p. Pencarian 

Menu ini dapat digunakan untkm pencarian metadata melalui kata kunci 

informasi apa yang ingin dicari. Pencarian dapat dilakukan melalui 

dokumen, profesional , organisasi, katalog ataupun semua. 

Gambar 2.4 

 Tampilan Menu Pencarian 

 

q. Sinkronisasi 

Ada dua cara untuk melakukan sinkronisasi data, yaitu: 

1) Export Metadata ke dalam file terkompresi, lalu kirim ke 

administrator hub server menggunakan CD-ROM atau floppy disk. 

Dan sebaliknya, dapatkan file hasil export metadata lalu import ke 

server anda. 

2) Sinkronisasi secara online. Pengiriman dan pengambilan metadata 

terhadap server target dapat dilakukan secara online jika server anda 

terhubung ke internet. 

Sinkronisasi memiliki beberapa sub menu yang berkaitan dengan 

kegiatan sinkronisasi , antara lain Ekspor Metadata, Impor Metadata, 

Download Arsip Metadata, Konfigurasi, Koneksi, Diskoneksi, Panen 

Data dan Kirim Data. 
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r. Upload/ Edit 

Menu ini digunakan untuk upload maupun edit metadata. Pada menu ini 

terdapat pilihan manajemen data yang akan di upload/edit antara lain 

dokumen umum, dokumen format sederhana , lukisan, foto, gambar dll. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

 

A. Sejarah Singkat 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga 

Yogyakarta merupakan sumber pembelajaran serta sumber intelektual yang 

amat penting bagi sivitas akademika terutama dalam mendukung tercapainya 

program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan fungsi 

Perpustakaan sebagai sumber dan pusat layanan informasi. 

Sejarah terbentuknya Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak dapat 

dipisahkan dengan institusi induknya, yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam 

Negeri (PTAIN) yang didirikan pada tanggal 26 September 1951 berdasarkan 

PP No. 34 Tahun 1950. Kemudian penggabungan PTAIN Yogyakarta dengan 

Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta menjadi Institus Agama Islam 

Negeri (IAIN)/Al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Yogyakarta pada 

tanggal 24 Agustus 1960 berdasarkan PP No. 11 Tahun 1960. Dalam 

perkembangannya, IAIN Sunan Kalijaga berubah menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tanggal 14 Oktober 2004 berdasarkan 

Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004. 

Sejalan dengan perkembangan sejarah UIN Sunan Kalijaga tersebut, 

Perpustakaan mengalami peningkatan status, terutama setelah 

diberlakukannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 14 Tahun 1988. 
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Berdasarkan aturan ini, status Perpustakaan yang semula merupakan bagian 

dari Perpustakaan Pusat yang secara struktural berada di bawah Sekertaris 

Institut, kemudian berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan yang 

secara struktural berada langsung di bawah rektor. 

 

B. Visi  Misi 

1. Visi 

Mengembangkan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sebagai 

perpustakaan penelitian berbasis keislaman dan keilmuan. 

2. Misi 

a. Mengembangkan sumber-sumber belajar yang unggul dalam bidang 

keislaman dan keilmuan. 

b. Meningkatkan akses ke sumber-sumber penelitian dalam bidang 

keislaman dan keilmuan berbasis teknologi informasi. 

c. Meningkatkan kualitas layanan prima yang sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi. 

d. Memperkuat hubungan kerjasama dengan lembaga terkait untuk 

meningkatkan akses ke sumber-sumber yang relevan. 

 

C. Tujuan dan Fungsi 

Guna mengimplementasikan setiap misi , Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 
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1. Mendukung kurikulum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan 

melakukan pendekatan pada staf akademik untuk menyediakan berbagai 

sumber informasi yang terbaru dan berorientasi pada selera dan kebutuhan 

pemakai dengan diperhitungkan dari segi kualitas dan kuantitasnya 

sehingga program yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan efektif. 

2. Menjalin kerjasama dengan ruang baca fakultas dalam berbagi sumber-

sumber informasi untuk memperkuat koleksi sumber-sumber informasi 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

3. Mengembangkan dan berpartisipasi secara aktif dalam jaringan kerjasama 

dengan perpustakaan Universitas lain, lembaga dan pusat dokumentasi 

yang sesuai dengan UIN Sunan Kalijaga, baik berada di lokal nasional 

maupun internasional.  

Fungsi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga secara 

umum dapat disimpulkan sebagai: 

1. Pusat layanan dan sumber informasi untuk program pendidikan dan 

pengajaran. 

2. Pusat layanan informasi dan sumber informasi untuk program penelitian. 

3. Pusat layanan informasi dan sumber informasi untuk program pengabdian 

pada masyarakat. 

4. Pusat rekreasi bagi civitas akademika perguruan tinggi. 
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D. Stuktur Organisasi 

Struktur organisasi UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

berpedoman pada KMA No. 14 Tahun 1988 dan KMA No. 339 Tahun 1993. 

Namun dalam kenyataan di lapangan banyak urusan-urusan yang belum 

tersentuh oleh kedua KMA tersebut. Oleh sebab itu, diambil kebijakan dengan 

menambah fungsionaris jabatan non struktural sesuai dengan Rumusan Hasil 

Rapat Teknis Kepala-Kepala UPT Perpustakaan se Indonesia di Ciawi Bogor 

tahun 1990. 

Sehubungan dengan hal itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

telah mengangkat seorang Koordinator Administrasi serta 2 koordinator 

Bidang dan 9 Koordinator Urusan (Kour) di lingkungan UPT Perpustakaan 

dengan SK Rektor No: 06/Ba.O/A/2004. Dengan demikian Struktur 

Organisasi UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selengkapnya 

sebagai berikut . 

Kepala      : M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS. 

Wakil Kepala    : Dra. Ida Nur’aini Hadna, M.Pd. 

Kasubag Administrasi   : Drs. Boy Fendria Djatnika 

 Staff : 1. Agung AriduntaH.   4. Badriyah  (Front Office) 

     2.  Harniyati, SH    5. Sarjio 

     3. Sri Puryandari, S.Sos 

Koordinator Bidang 

Kobid Pelayanan Umum    : Widyastuti, S.Sos 

Kobid Pelayanan Teknis  : Dra. Khusnul Khotimah, SS 
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Para Koordinator Urusan 

Kour Promosi dan Kerjasama  : Dra. Retno Wuri Wuryandari 

 Staff : 1. Etty Nurhayati 

     2. Fauzi Muchtar, BA 

Kour Pengembangan Koleksi  : Retno Jumilah, SH 

 Staff : 1. Siti Pamularsih, S.Sos., S.IPI.   3. Sri Lestari, A.Md. 

     2. Basuki, S.Sos    

Kour Sistem Informasi & Jaringan : Suharyanto, SE, S.IPI. 

 Staff : 1. Sugeng Hariyanto, SIP. 

    2. Taufiq Kurniawan, SIP. 

Kour Pengolahan Bahan Pustaka : Muhammad Warsun, S.Pd.I. 

 Staff : 1. Tri Banati, BA       3. Eni Kusumastuti 

     2. Sri Astuti, SIP     4. Umar Santoso  

Kour Pemeliharaan Bahan Pustaka : A. Daldiri, S.Sos 

 Staff : 1. Suyamsa 

     2. Muhammad Syamsuddin 

Kour Layanan Multimedia  : Dra. Irhamny 

 Staff : 1. Dra. Nuryatie Achmad. 

     2. Edi Prasetya, S.Kom 

Kour Layanan Referensi  : Nashruddien, S.Sos.I. 

 Staff : 1. Zainal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.    3. Ngadiman 

     2. Sugiyanto     
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Kour Layanan Serial   : Wahyani, S.Ag. SIP. 

 Staff : Drs. M. Muhyi 

Kour Layanan Sirkulasi  : Drs. Bambang Heru Nurwoto 

 Staff : 1. Isrowiyanti, S.Ag., SIP    3. Baharuddin 

     2. Sri Sudarwati  

Kour Shelving    : Suhardi, S.Sos. 

 Staff : 1. Tri Raharjo     3. Triono 

     2. Hasyim Munawar 

 

E. Sumber Daya Manusia 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya , setiap lembaga mempunyai 

unsur-unsur utama pendukung kegiatan. Salah satu unsurnya adalah dengan 

adanya staff atau sumber daya manusia khususnya yang terampil dan 

berkualitas. Begitu juga dengan perpustakaan yang harus mempunyai sumber 

daya manusia seperti tenaga pustakawan maupun tenaga lainnya yang dapat 

berkarya secara profesional di bidang perpustakaan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi perpustakaan secara optimal. 

Jumlah personalia yang terlibat di UPT Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta ada 47 orang, yang terdiri dari tenaga pustakawan, 

tenaga administrasi atau tenaga non pustakawan dan tenaga honorer. 
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Tabel 3.1 

Jumlah personalia di UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Ditinjau dari Bidang Tugas dan Pendidikannya 

No Bidang Tugas 

Tingkat Pendidikan 

Jumah 

S2 S1 Diploma SMA 

1 Pustakawan - 14 2 1 17 

2 Non Pustakawan 2 10 1 14 27 

3 Honorer - 2 - 1 3 

Jumlah 2 26 3 16 47 

Sumber : Data UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta th. 2009 

Bagan 3.1 

Jumlah personalia di UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Ditinjau dari Bidang Tugas dan Pendidikannya 

 

Sumber : Data UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta th. 2009 
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F. Keanggotaan 

Untuk menjadi anggota Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan 

persyaratan mendaftarkan terlebih dahulu sesuai kriteria sebagai berikut : 

1. Keanggotaan 

Seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi anggota 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Syarat Keanggotaan (bagi mahasiswa) 

Syarat untuk menjadi anggota Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga bagi 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta antara lain: 

a. Mengisi KTM yang masih berlaku 

b. Mengisi kartu pernyataan anggota yang telah disediakan 

c. Telah mengikuti Program Pendidikan Pemakai Perpustakaan 

d. Registrasi Anggota 

3. Syarat Keanggotaan (bagi pegawai/dosen) 

Syarat untuk menjadi anggota Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga bagi 

pegawai/dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta antara lain: 

a. Mendaftar di bagian informasi 

b. Menyerahkan foto 2X3  

c. Membayar biaya untuk pembuatan kartu 

4. Pengguna dari luar  

Koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga bisa dimanfaatkan oleh 

pengguna dari luar atau masyarakat umum dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
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a. Pengguna dari instansi luar/masyarakat umum hanya dapat menggunakan 

fasilitas baca di tempat dan fotokopi serta harus mencatatkan diri di 

bagian informasi. 

b. Pemegang kartu sakti/kartu baca yang dikeluarkan oleh perpustakaan 

yang masuk dalam Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi 

dibebaskan dari biaya administrasi pembayaran, tetapi harus mematuhi 

semua peraturan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

G. Koleksi 

Koleksi UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga terus mengalami 

perkembangan jumlah setiap tahunnya. Hal ini dilakukan terus menerus dan 

konsisten guna memenuhi kebutuhan penggunanya. 

Perkembangan jumlah koleksi di UPT Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta ditangani di unit Pengembangan Koleksi dengan  

mengevaluasi usulan-usulan koleksi dari dosen , pegawai maupun mahasiswa 

dan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran . Pengadaan Koleksi 

dilakukan dengan pembelian, hadiah maupun tuka menukar. Setelah itu 

dikirim ke unit pengolahan Koleksi Perpustakaan untuk diolah dan 

selanjutnya disebarkan di masing-masing unit layanan koleksi. 

 

H. Sumber Dana 

Anggaran yang digunakan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatannya melalui : 

1. APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) 
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2. BLU (Badan Layanan Umum) 

3. Dana Mandiri dari Perpustakaan, diperoleh melalui pembayaran kartu 

baca dari pemakai luar, pembayaran denda dan fotokopi. 

 

I. Gedung Perpustakaan 

Dalam perkembanganya gedung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta telah beberapa kali berpindah tempat. Sejak tahun 2007, gedung 

perpustakaan UIN Sunan Kalijaga beralamat di Jl. Marsda Adisucipto 

Yogyakarta. Gedung ini memiliki empat lantai, dengan perincian sebagai 

berikut : 

1. Lantai 1 

Lantai 1 terdiri dari beberapa unit, antara lain Promosi dan 

Kerjasama, Front Office, Tata Usaha, Pemeliharaan Bahan Pustaka, 

Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Pengolahan Koleksi Perpustakaan, 

Ruang Rapat, Lobby, Musholla, Locker tempat penitipan tas, Book Shop, 

Ruang Teatrikal, Multimedia, Pentry dan Alhambra Caffe. 

2. Lantai 2 

Layanan-layanan yang disediakan oleh Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga di lantai 2 antara lain Layanan Referensi, Layanan Serial, 

Layanan Fotokopi, Layanan Ruang Carrel (Carrel Room), Layanan 

Hotspot Area. 
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3. Lantai 3 

Di lantai 3 terdapat layanan sirkulasi beserta letak koleksinya yang 

bernuansa Islam, Layanan UIN-McGill Canadian Resource Center, 

Layanan Iranian Corner serta Layanan Carrel Room. 

4. Lantai 4 

Lantai 4 menyediakan koleksi sirkuasi untuk subyek umum serta 

terdapat juga layanan buku tandon. 

 

J. Sarana dan Prasarana 

Dalam sebuah perpustakaan sangatlah memerlukan barang dan alat 

bantu untuk memperlancar suatu pekerjaan, maka dari itu Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai beberapa inventaris sebagai sarana 

dan prasarana pendukung layanan perpustakaan. 

Tabel 3.2 

Daftar nama barang inventaris Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta per Desember 2009 

No Nama Barang Jumlah 

1 AC 41 

2 Alat potong kertas 3 

3 Alat press buku 2 

4 Auto fragrance sprayer 5 

5 Banner 17 

6 Barcode reader 5 

7 Book drop 1 

8 CCTV 1 
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9 Computer server 3 

10 Counter fotocopy/ meja FC 1 

11 CPU 38 

12 DVD Player 3 

13 Filling cabinet 12 

14 Fire alarm 4 

15 Gate way 2 

16 Godam Kusuka / OPAC 4 

17 Had Machine/Big staples 1 

18 Handy Talky 2 

19 Hotspot 1 

20 Hub Jaringan 16 

21 Hydrant 4 

22 Interactive Board 1 

23 Kursi Metal 1051 

24 Kursi Sice 10 set 

25 Lampu baca 14 

26 Laptop 3 

27 LCD 3 

28 Lemari besi 3 

29 lemari HUB/ jaringan 1 

30 Lemari kayu (kaca) 81 

31 Lemari locker 109 

32 Loadspeaker 2 

33 Meja informasi (resepsionis) 1 

34 Meja kayu 299 

35 Meja komputer 65 

36 Meja komputer OPAC 4 

37 Meja rapat / oval 5 

38 Meja tamu 4 
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39 Meja/counter peminjaman 2 

40 Mesin Foto copy 3 

41 Mesin ketik 6 

42 Mesin ketik elektrik 1 

43 Mesin laminating 4 

44 Microfilm 3 

45 Monitor 31 

46 MPS/mon LCD+counter static 3 

47 Papan statistik 2 

48 Papan visual / display koran 10 

49 PC Unit  65 

50 Pesawat telepon 5 

51 Pintu elektrik 1 

52 Printer Series 20 

53 Projection screen 3 

54 Rak besi / rak CD 1 

55 Rak buku besi 150 

56 Rak kayu 90 

57 Rak koran 5 

58 Scanner series 6 

59 Speaker aktif  + Wireless/microphone 4  + 1 

60 Stabilizer 40 

61 Tabung pemadam 10 

62 Televisi 4 

63 Troly besi 1 

64 Troly kayu 10 

65 TV wallbraket 3 

66 UPS 5 

67 White board 4 

Sumber : Data UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta th. 2009 
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K. Layanan  UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

1. Layanan Promosi dan Kerjasama 

Layanan Promosi dan Kerjasama merupakan layanan pertama yang 

dapat ditemui pengunjung ketika masuk ke perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dikarenakan letaknya di lantai 1 tepat di depan pintu 

masuk. Layanan yang ada di Promosi dan Kerjasama antara lain : 

a. Layanan Informasi 

b. Pembuatan Kartu Anggota 

c. Pembuatan Kartu Sakti 

d. Kunci locker penitipan tas 

e. Pemesanan Carrel Room 

f. Display koleksi baru 

2. Layanan Front Office 

Adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan kepada mahasiswa 

dalam urusan bebas pustaka , penyerahan skripsi (hard copy), dan 

pengecekan kembali koleksi buku yang dikembalikan mahasiswa melalui 

Book Drop. 

3. Layanan Tata Usaha 

Layanan ini berada di lantai 1 sebelah barat. Tata Usaha melayani 

layanan administrasi, antara lain: 

a. Layanan Bebas Pustaka 

Layanan bebas pustaka diperlukan bagi mahasiswa yang akan melakukan 

cuti atau wisuda. Sebelumnya mahasiswa mengecek tanggunan/pinjaman 
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ke bagian Front Office. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak 

memiliki tanggungan pinjaman atau denda maka bagian Front Office 

akan memberikan surat pengantar kepada mahasiswa agar mengurus 

administrasinya di ruang Tata Usaha (TU). 

b. Layanan Penyewaan Teatrikal 

Untuk bisa menggunakan ruang teatrikal, terlebih dahulu menghubungi 

petugas di Tata Usaha. Petugas akan memberikan formulir pemesanan 

ruang teatrikal. Ruang teatrikal ini disewa oeh civitas akademika dan 

masyarakat umum dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Layanan Surat Keterangan untuk Munaqasah  

4. Layanan Multimedia dan Internet 

Layanan Multimedia menyediakan koleksi CD, DVD, kaset bahasa 

dan lain-lain. Bagian multimedia juga menyediakan layanan yang 

dinamakan Digilib uin-suka dengan alamat http://www.digilib.uin-

suka.ac.id . Layanan ini menyediakan koleksi seperti artikel dosen/pegawai, 

diskusi dosen, jurnal, laporan penelitian, laporan PKL, manuskrip, skripsi, 

tesis, UIN-SUKAsiana,dll. Semua koleksi dalam bentuk digital dan bisa 

diakses di internet dalam format full text.  

5. Layanan Referensi 

Layanan referensi adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga  untuk membantu pemustaka dalam 

menelusur informasi dalam berbagai subjek. Melalui layanan referensi ini, 

pemustaka dibantu untuk menemukan dan menelusur informasi dengan 

pilihan subyek yang lebih luas, serta memanfaatkan sarana penelusuran yang 
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tersedia secara optimal. Layanan referensi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

juga berusaha untuk memberikan informasi ilmiah untuk kepentingan studi 

dan riset maupun informasi yang bersifat non ilmiah. 

Sumber-sumber informasi referensi yang ada di Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi : 

a. Layanan sumber informasi/ buku-buku rujukan umum tercetak, antara 

lain : 

1) Ensiklopedi 

Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedia Britannica, Ensiklopedi Hukum 

dll. 

2) Kamus 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Inggris – Indonesia, 

Kamus Istilah Perpustakaan, Harrod’s Librarians. Glossary, dll. 

3) Buku Pegangan/ pedoman/ handbooks 

A Middle East Studies Handbook, A READER’S Guide to the Great 

Religions, Pedoman pengindonesiaan nama dan kata asing dll. 

4) Sumber biografi 

Jagat wartawan Indonesia, Who’s who in the Arab world, B.J. 

Habibie kisah hidup dan kariernya dll. 

5) Sumber Geografi 

NEGARA dan bangsa, Ribuan gunung, ribuan alat batu : prasejarah 

Song Keplek Gunung Sewu, Jawa Timur, Island of Bali dll. 

6) Sumber informasi tentang nama tempat, jarak, cuaca, penduduk, 

penghasilan daerah setempat, dll. 
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7) Direktori 

Direktori naskah Nusantara, Direktori pegawai perpustakaan di 

lingkungan Universitas Islam Indonesia 2005, Directory of west 

European Indonesianits 1987,dll. 

8) Buku tahunan atau alamak 

Alamanak Dewi Sri 1988, Al Manak Kepolisian Republim Indonesia 

tahun 2001-2002-2003, The World Bank : 2002 World Development 

Indicators, The World almanac and book of facts 2003, dll. 

9) Terbitan pemerintah 

10) Terbitan berkala 

majalah, jurnal, Surat Kabar, dll. 

11) Sarana bibliografi 

Bibliografi parapsikologi=the Bibliography of parapsychology, A 

classified bibliography of literature on the acts of the apostles, 

Bibliography of Bali Publications from 1920-1990, dll 

12) Bibliografi umum 

Bibliografi Nasional Indonesia, Annoted bibliography of 

bibliographies on Indonesia, dll. 

13) Bibliografi khusus 

Pakistan a select bibliography, BIBLIOGRAFI Beranotasi 

Penelitian Bahasa Jawa, Bibliografi Indonesia daftar pustaka hukum 

terbitan terbitan tahun 1946 s/d 1972,dll. 
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14) Indeks 

Indeks Majalah Ilmiah Indonesia, Index Islamicus, Indeks perundang 

undangan keagamaan tahun 1983-1984, dll. 

15) Abstrak 

Abstrak hasil kajian kerukunan umat beragama di Indonesia, 

Kumpulan ringksan penelitian 2002-2003,dll. 

16) Pathfinder 

Subjek pathfinder tentang Pendidikan anak, akuntansi, komputer, 

Tasawuf,dll. 

b. Layanan informasi/buku-buku rujukan Islam tercetak, antara lain : 

1) Ensiklopedi Islam 

2) Ensiklopedi Alqur’an 

3) Mu’jam Al Mufahras Li-Alfadz Al Hadist 

4) Mu’jam Al Mufahras Li Alfadz Al Qur’an 

5) Indeks Al Qur’an. 

1) Layanan Koleksi Tugas Akhir, meliputi Skripsi, Tesis, Disertasi, 

Tugas Akhir dan Laporan Penelitian 

6. Layanan Serial 

Layanan serial merupakan salah satu layanan di perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga yang biasa disebut layanan koleksi terbitan berseri. Koleksi 

yang berada di sini adalah publikasi yang diterbitkan secara berkala, 

biasanya ditandai dengan penomoran atau kronologi, dan dimaksudkan 

untuk diterbitkan terus menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas. 

Koleksi serial sangat penting bagi sivitas akademika dalam mendukung 
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kegiatan penelitian dan pengajaran karena informasi yang disajikan lebih up 

to date. Ciri kemutakhiran koleksi ini ditandai dengan dua fungsi utamanya 

yaitu fungsi riset yang digunakan sebagai sumber pertama untuk temuan-

temuan penelitian, dan fungsi berita yang melaporkan berita bagi praktisi 

yang terlibat dalam sejumlah aktivitas. 

7. Layanan Foto Copy 

Bagi pemustaka yang ingin memfotokopi koleksi, baik koleksi 

referensi, serial maupun koleksi sirkulasi bisa langsung ke counter layanan 

fotokopi . Sebelum memfotokopi, terlebih dahulu melapor ke petugas 

masing-masing layanan. Layanan fotokopi ini berada di lantai 2 bagian 

tengah. 

8. Layanan Carrel Room 

Carrel room adalah ruang baca khusus berukuran 1,8 x 1,8 m 

dengan fasilitas meja kursi, rak buku , lampu baca dan koneksi ke internet. 

Ada sebanyak 14 carrel room berada di lantai 2,3 dan 4. Bagi pemustaka 

yang ingin memanfaatkan carrel room, harus memesan terlebih dahulu 

kepada petugas di bagian informasi lantai 1 tanpa dikenakan biaya. Adapun 

pemustaka yang boleh menggunakan ruang carrel ini adalah : Peneliti, Guru 

Besar dan Dosen maupun mahasiswa S3 yang sedang menyusun Disertasi. 

9. Layanan Hotspot Area 

Layanan yang digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses internet  

dengan ketentuan yang berlaku di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. 

Ketentuan dalam menggunakan layanan ini adalah : 

a. Mempunyai laptop 
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b. Menjadi mahasiswa aktif 

c. Mendaftar di bagian SI (Sistem Informasi / utara Ruang Multimedia) 

d. Mengisi formulir pendaftaran  

e. Menyerahkan fotokopi KTM yang masih berlaku. 

10. Layanan Sirkulasi 

Sistem yang digunakan dalam kegiatan pelayanan sirkulasi di UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Sistem Terbuka, yaitu pemustaka 

memilih atau mencari dan mengambil sendiri koleksi yang diperlukan. 

Dengan sistem itu diharapkan agar pemustaka lebih puas dan leluasa dalam 

memilih sendiri koleksi yang dikehendaki. 

Dalam layanan sirkulasi terdapat beberapa kegiatan , antara lain 

kegiatan rutin peminjaman, pengembalian dan pemesanan buku. Disamping 

itu, ada pula aturan mengenai Jumlah Pinjaman dan Lama Peminjaman. 

Jumlah peminjaman maks. 4 eks dengan judul yang berbeda, dan dipinjam 

selama 10 hari. Denda keterlambatan pengembalian koleksi dikenakan 

denda sehari Rp 300,00 per buku. 

a. Peminjaman 

Tinggi rendahnya jumlah peminjam biasanya tergantung dari 

kegiatan kalender akademik. Bila musim ujian, jumlah peminjam 

bertambah cukup signifikan. Tetapi bila musim libur, jumlahnya akan 

berkurang. 

Sebelum meminjam buku, pemustaka dapat mencari koleksi 

lewat OPAC (Online Public Acces Catalogue), kemudian catat Nomor 

Klasifikasi yang dikehendaki untuk memudahkan dalam pencarian buku 
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ada dir a. Setelah buku ditemukan, pemustaka dapat langsung 

membawa ke bagian Peminjaman. 

b. Prosedur peminjaman. 

Bagan 3.2 

Prosedur Peminjaman Layanan Mandiri 

UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Panduan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta th. 2009 

 

MULAI   SENTUH LAYAR YANG BERTULISKAN ‘BORROW’ 

           
 

 

         MASUKAN KTM/KTA PADA LUBANG YANG TELAH TERSEDIA 

  
 

 

CEK BARCODE pada KTM/ KTA 

                   
 

                       
 

 

VALID      TIDAK 

    
 

 

LETAKAN BUKU PADA LEMPENGAN MPS 

                 
 

 

Nomor barcode dan judul buku muncul di layar monitor 

                
 

 

SENTUH LAYAR YANG BERTULISKAN ‘BACKPAGE’ atau ‘PRINT’ 

               
 

 

CAP TANGGAL KEMBALI OLEH PEMUSTAKA         SELESAI 
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Sesuai dengan perjalanan waktu, peminjaman sekarang 

menggunakan sistem peminjaman mandiri lewat “MPS”. Bila 

pemustaka akan meminjam buku, prosedurnya telah dipaparkan pada 

skema di atas. 

c. Pengembalian 

Proses pengembalian di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dapat dilakukan dengan beberapa cara , antara lain: 

1) Book Drop 

Layanan pengembalian book drop terletak di lantai 1 bagian luar 

gedung Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Layanan ini dapat 

mempermudah pengguna dalam proses pengembalian, karena dapat 

dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. 

2) SIPRUS 

Layanan pengmbalian SIPRUS dilakukan pada layanan sirkulasi 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang terletak di lantai 3. Layanan 

ini dilakukan jika terdapat permasalahan dalam proses pengembalian 

buku dari pengguna ,misalnya permasalahan denda. 

3) MPS 

MPS merupakan layanan pengembalian buku dengan cara mandiri 

oleh pengguna, tidak memerlukan bantuan dari perpustakaan 

perpustakaan. Pengguna perpustakaan hanya membutuhkan KTM 

(Kartu Tanda Mahasiswa) sebagai tanda pengenal yang dapat dibaca 

oleh MPS secara otomatis. Prosedur pengembalian dengan MPS 

dapat dilihat pada skema di bawah ini : 
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Bagan 3.2 

Prosedur Pengembalian Layanan Mandiri 

UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

SENTUH LAYAR YANG BERTULISKAN ‘RETURN’    MULAI  

 
 

LETAKAN BUKU PADA LEMPENGAN MPS 

 
 

CEK keterlambatan 

   
 

      
 

 

ADA                            TIDAK 

  
 

 YA      
 

 

Hubungi petugas     Nomor Barcode dan judul buku akan muncul di layar monitor 

  
 

YA      
 

 

Denda           Sentuh pada layar “EXIT TO MAIN” atau tombol “Print” 

  
 

      
 

 

Bayar           Ambil buku dari lempengan MPS 

  
 

      
 

 

Serahkan KTM, Hapus Buku Kembali Letakan buku pada meja yang tersedia 

     

       SELESAI 

 

Sumber : Buku Panduan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

th. 2009 

11. Layanan Corner 

a.  Canadian Resource Center (CRC) 

Canadian Resource Center of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

secara resmi dibuka pada tanggal 10 Desember 2007, CRC merupakan 
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hasil kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, McGill University 

Montreal Canada dan Kedutaan Besar Kanada di Indonesia. 

Sebagai sebuah tempat bagi referensi khusus dan fasilitas riset, 

CRC bertujuan menyediakan informasi terbaru dan akurat tentang 

Kanada dengan penekanan pada isu-isu dan karya-karya ilmiah 

kontemporer maupun masa lalu. Disamping itu ada pula berbagai 

bacaan dan tontonan ringan sebagai hiburan lewat CD/DVD/ 

b.  Iranian Corner 

Iranian corner merupakan salah satu sudut sumber informasi 

hasil dari kerjasama antara Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan 

Kedutaan Besar Republik Islam Iran dan Islamic Cultural Center (ICC) 

Jakarta yang secara resmi dibuka pada tanggal 29 Nopember 2007. 

Corner ini merupakan tempat yang paling tepat untuk 

penelusuran referensi khusus dan fasilitas riset tentang negara Republik 

Islam Iran maupun tentang Shi’ah. Disini tersedia buku-buku tentang 

negara Republik Islam Iran maupun tentang Shi’ah seperti koleksi 

Filsafat Islam, Tafsir hadis Shi’ah, doktrin, fikih dan tokoh-tokoh 

Shi’ah, revolusi Iran, kebudayaan Iran dan masih banyak lainnya. 

Disamping bacaan ada pula tontonan ringan melalui CD/DVD maupun 

channel TV Timur Tengah.  

12. Layanan Tandon 

Layanan ini ada di Sayap Timur, menyediakan koleksi-koleksi copy 

satu (c.1). Koleksi ini tidak dipinjamkan dan hanya bisa dibaca di tempat 

atau difotocopy. Contoh : Kode label buku C.1 
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13. Layanan OPAC 

OPAC singkatan dari Online Public Acces Catalouge yaitu 

katalog yang dapat merekam data bibliografis dalam media terbacakan 

komputer. 

Di perpustakaan ini terdapat 12 komputer yang dijadikan sebagai 

komputer OPAC, terdiri dari 6 unit komputer di lantai II, 2 unit komputer 

di lantai III, dan 4 unit komputer di lantai IV. 

OPAC perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat 

diakses melalui website perpustakaan (http://perpustakaan.uin-suka.ac.id) 

pada menu Katalog Online. Selain itu perpustakaan menyediakan 

Katalog Online dengan alamat : http://opac.uin-suka.ac.id  
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BAB IV 

 PEMBAHASAN MASALAH 

 

A. Pengembangan Aplikasi Software GDL (Ganesha Digital Library) pada 

Perpustakaan Digital. 

Ganesha Digital Library atau GDL merupakan open source software / 

OSS yang dikembangkan oleh tim Knowledge Management Research Group 

(KMRG) Institut Teknologi Bandung. Dalam pengembangan aplikasi OSS ini, 

KMRG menyediakan master software GDL secara cuma – cuma  melalui web 

pribadi mereka yaitu http://www.kmrg.itb.ac.id , seperti tampilan yang terlihat 

pada gambar 4.1.1. Sehingga pengembangan aplikasi software GDL ini dapat 

digunakan oleh perpustakaan – perpustakaan di Indonesia maupun luar negeri. 

GDL sebagai software penunjang pengembangan perpustakaan berfungsi 

untuk mempublikasikan koleksi – koleksi digital sebuah perpustakaan ke pihak 

luar sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh perpustakaan 

tersebut. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga melakukan pengembangan software 

GDL dalam aplikasi perpustakaan digitalnya untuk mempublikasikan buku 

elektronik, jurnal maupun karya tulis hasil karya civitas akademika UIN Sunan 

Kalijaga seperti artikel, skripsi, tesis, disertasi, tugas akhir maupun karya 

lainnya. UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mempunyai ketentuan pribadi 

dalam pengaksesan informasi pada perpustakaan digitalnya, yaitu dengan 

memberi ketentuan bagi membernya untuk mendownload browser khusus UIN 

Sunan Kalijaga terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah penelusuran. Dalam 
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browser khusus UIN Sunan Kalijaga terdapat ketentuan-ketentuan yang dibentuk 

dari kebijaksanaan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga untuk menjaga hak cipta 

karya civitas akademikanya. 

Pengembangan aplikasi GDL dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu 

penginstalan software GDL , konektivitas IndonesiaDLN dan manajemen data. 

1. Penginstalan Software GDL 

GDL 4.2 dapat didapatkan di http://www.kmrg.itb.ac.id sebagai web 

resmi dari KMRG Perpustakaan ITB.  

Gambar 4.1.1 

Tampilan Web Resmi KMRG 

 

Setelah mengunduh GDL 4.2 melalui web resmsi KMRG, akan 

diperoleh master GDL 4.2 biasanya akan berbentuk file WinRar yang 
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berbentuk folder-folder (Lihat gambar 4.1.2). Master pada folder gdl42 ini 

akan  diperlukan dalam proses penginstalan GDL 4.2. 

GDL 4.2 dioperasikan melalui system requirement dengan 

menggunakan tipe minimal dari Apache 2.0 Web Server , PHP 5.1 dan 

database server MySQL 4.1.  

Gambar 4.1.2 

Tampilan WinRar Hasil download GDL 4.2 

 

Melalui system requirement, GDL 4.2 membutuhkan software untuk 

mengaktifkan apache, PHP maupun mySQL. Contoh software yang dapat 

digunakan adalah XAMPP. XAMPP mengumpulkan beberapa paket software 

yang berbeda seperti Apache HTTPD, MySQL, PHP, Perl, FileZilla FTP 

Server, phpMyAdmin dll menjadi satu paket. Saat ini, tidak sedikit web yang 

telah menyediakan unduhan XAMPP.  

Setelah mengunduh XAMPP dan menginstal XAMPP ,buka file 

XAMPP Control Panel kemudian akan muncul tampilan seperti gambar 

4.1.4. Menginstal modul Apache , MySQL dan FileZilla pada folder masing-

masing, kemudian diaktifkan dengan cara klik “start” pada laman yang telah 

tersedia untuk pengoperasian GDL 4.2.  
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Gambar 4.1.3 

Tampilan Folder XAMPP pada Drive C 

 

Gambar 4.1.4 

Tampilan XAMPP 

 

Folder unduhan gdl42 yang sudah dimiliki pada file WinRar dikopi ke 

drive C > xampp > htdocs (Lihat gambar 4.1.5) . Folder gdl42 dapat diganti 
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nama folder dengan cara rename, contoh : “digilib”. Nama folder 

berhubungan dengan nama localhostnya.  

Gambar 4.1.5 

Tampilan Folder GDL 4.2 pada Folder htdocs 

 

Setelah mengaktifkan Apache, MySQL, File Zilla pada XAMPP 

dan melakukan proses pengopian file gdl42 ke dalam drive C PC yang 

kita gunakan. Buka Mozilla Firefox dan menuliskan alamat localhost 

pada laman addres Mozilla Firefox yang telah disediakan dengan format 

localhost/(nama folder gdl42), Contoh : localhost/digilib (Lihat gambar 

4.1.6). Melakukan proses penginstalan GDL 4.2 , penginstalan GDl 4.2 

sukses jika muncul tampilan seperti gambar 4.1.7. 
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Gambar 4.1.6 

Tampilan Mozilla Firefox 

 

Gambar 4.1.7 

Tampilan GDL 4.2 

 

 

2. Konektivitas Indonesia Digital Library Network (IndonesiaDLN) 

GDL merupakan open source software , maksudnya software ini 

dapat digunakan oleh siapapun dengan gratis . Meskipun gratis, software ini 

mempunyai syarat dalam pendistribusiannya. Pengembang GDL dituntut 

untuk berbagi ilmu pengetahuan yang dikelolanya menggunakan GDL 
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kepada bangsa Indonesia, melalui jaringan IndonesiaDLN.  Jika yang 

bersangkutan tidak bersedia menyebarkan informasi yang dimilikinya, 

lisensi GDL harus dibeli. 

GDL terdiri dari hub (server) dan client (patner). Melalui server 

GDL, semua partner dapat mengirim informasnya, dan melalui server GDL 

pula, mereka dapat mengambil informasi yang dimiliki GDL hub yang 

berasal dari seluruh GDL partner yang terdiri dari institusi, warnet maupun 

personal (Lihat gambar 4.1.9). 

Cara konektivitas patner ke IndonesiaDLN  dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Mengisi form registrasi dapat didownload di URL 

http://gdlhub.indonesiaDLN.org/faqgdl.php.  

b. Mengisi pilihan form yaitu untuk personal, warnet, dan institusi.  

c. Mengirimkannya ke KMRG ITB,  

d. Mendapatkan ID server dan serial number yang diperlukan saat 

sinkronisasi data. 

 

 

 

 

 

 

 

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



64 

 

Gambar 4.1.9 

Jaringan Ganesha Digital Library (GDL) 

 

Sumber : http://www.gambar.google.co.id dengan kata kunci “jaringan GDL” 

 

3. Manajemen Data 

Manajemen data dilakukan setelah penginstalan GDL 4.2 berhasil. 

Hal pertama yang dilakukan adalah registrasi anggota, secara otomatis 

pendaftar pertama akan menjadi superuser yang merupakan tipe user yang 

memiliki otoritas tertinggi. 

Superuser dapat melakukan manajemen data dengan mengatur 

setting GDL 4.2 yang akan dikembangkan melalui menu – menu yang 

tersedia pada tampilan GDL 4.2.(Lihat gambar 4.1.8).. Salah satu menu 

adalah sinkronisasi data yang menggunakan  ID server maupun serial 

number yang didapatkan pada tahap konektivitas dengan IDLN.  
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Gambar 4.1.10 

Tampilan GDL 4.2 sebagai Superuser 

 

 

B. Pengolahan bahan pustaka digital di perpustakaan digital UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

Pengolahan bahan pustaka digital membutuhkan proses digitalisasi. 

Proses digitalisasi dapat dilakukan terhadap bahan pustaka seperti naskah kuno, 

foto, peta, buku dll menjadi sebuah bahan pustaka digital dan dapat diakses 

melalui internet yang saat ini sudah tidak asing lagi di peradaban dunia. 
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Bagan 4.2.1 

Alur Kerja Pengolahan Bahan Pustaka Digital di  

UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

 

 

    

              

      

 

contoh koleksi skripsi 

 

 

           

Sumber : Diadopsi pribadi oleh penulis dari buku “Perpustakaan Digital : 

Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. “ PENDIT, Putu 

Laxman (2007:243) 

Seperti yang dijelaskan pada gambar 4.2.1, proses pengolahan bahan 

pustaka digital di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan software GDL 

dilakukan dengan 3 tahap yaitu scanning, editing dan uploading. 

1. Scanning 

Scanning merupakan proses pengolahan dokumen dari format cetak ke 

format digital. Format dokumen digital yang dihasilkan biasanya berupa PDF. 

Proses scanning ini membutuhkan sebuah media atau alat dalam prosesnya 

yaitu mesin scan. Di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga menggunakan 

scan dengan merk Canon IR3300.  

Bahan pustaka 

(paper version) 

Bahan pustaka 

(PDF version) 

CANON IR 

3300 

Proses Scanning 

Fulltext 

(PDF version) 

Abstrak 

(text version) 

Proses Editing 

SDM (editor) 

Bahan pustaka 

Digital 

Proses Uploading 

GDL 

Software 

internet 

Input Metadata 
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Bagan 4.2.2 

Alur Kerja Proses Scanning Bahan Pustaka 

 

               

Dalam pelaksanaannya di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 

berkas dokumen cetak yang melakukan proses scanning adalah koleksi 

skripsi, tesis, disertasi dan tugas akhir yang merupakan karya mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga pada tahun kelulusan lama. Hal ini dikarenakan 

perkembangan IT dan format digital baru dikenal pada awal abad ini,  

2. Editing 

Pada proses editing di pengolahan perpustakaan digital UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta mempunyai beberapa tahap kerja, antara lain : 
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a. Rename 

Setelah softcopy atau file pdf terbentuk dari hardcopy atau kertas pada 

proses scanning, proses rename dilakukan dengan format 

Nama.Judul.NIM. Contoh Abd Hamid_Evaluasi kualitas GDL 4.2 sebagai 

software perpustakaan digital_04141958  

Tujuan tahap rename adalah sebagai identitas file pdf untuk 

mempermudah proses selanjutnya. 

b. Seleksi 

Seleksi merupakan tahap dimana dilakukan kegiatan penseleksian file pdf 

dari segi isi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan alat 

scanning dalam membaca informasi yang ada pada bahan pustaka cetak.  

c. Abstrak 

Abstrak merupakan bagian penting dari sebuah bahan pustaka sebagai 

wacana isi dalam bentuk ringkas. Pada tahap ini, dapat dilakukan kegiatan 

seperti membuat ataupun mengolah abstrak sehingga siap disajikan kepada 

user.   

d. Finishing 

Tahap finishing dalam proses editing ini dilakukan sebelum data siap 

melakukan proses uploading. Kegiatan pokok dalam tahap ini adalah 

mengelompokan data ke dalam folder-folder sesuai dengan bidang ilmu 

atau dikelompokan berdasarkan fakultas. 
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3. Uploading 

Dalam proses uploading merupakan kegiatan pengisian metadata dan 

menga-upload berkas dokumen PDF ke dalam digital library. Proses 

uploading pada software GDL di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

dilakukan oleh staf ruang multimedia yang mempunyai klasifikasi member 

dalam log in sebagai Chief Knowledge Officer (CKO).  Proses uploading 

berkas digital ke dalam GDL antara lain : 

1.  Login 

Login merupakan tahap awal dalam proses uploading. Login 

dilakukan dengan memasukan identitas user atau user ID dan password. 

Proses uploading ini tidak dapat dilakukan oleh semua tipe user. Tipe user 

yang dapat melakukan proses ini antara lain editor, CKO atau admin dan 

superuser. 

Gambar 4.2.1 

Tampilan Login 
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2. Klik Folder yang sesuai dengan file yang akan di upload. 

Gambar 4.2.2 

Tampilan Sub Folder Jenis Data 

 

3. Pilih folder fakultas  

Gambar 4.2.3 

Tampilan Sub Folder Fakultas 

 

4. Klik upload/edit pada menu 

5. Pilih manajemen dokumen, contoh : dokumen umum (Lihat gambar 4.2.4) 
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Gambar 4.2.4 

Tampilan Pilihan Skema Metadata 

 

6. Isi form metadata 

Gambar 4.2.5 

Tampilan Form Metadata 
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7. upload file  

Gambar 4.2.6 

Tampilan Upload / Update File 

 

8. Bahan Pustaka digital siap disajikan 

Gambar 4.2.5 

Tampilan Form Metadata Siap Saji 
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C. Penelusuran Informasi Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

1. Pengaksesan digilib uin-suka  

Langkah awal dalam penelusuran informasi perpustakaan digital di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah mengakses via internet dengan 

domain http://digilib.uin-suka.ac.id. Kemudian akan muncul halaman web 

atau home sebagai berikut : 

Gambar 4.3.1 

Tampilan Awal Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

 

    http://digilib.uin-suka.ac.id 
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2. Pendaftaran / Registrasi 

Gambar 4.3.2 

Tampilan Pendaftaran Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

Setelah memasuki domain situs resmi perpustakaan digital UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, kemudian klik registration untuk tahap pendaftaran 

sebagai anggota. Isi formulir yang disediakan , setelah semua diisikan dengan 

benar kemudian tekan submit. Administrator berhak menghapus registrasi 

yang tidak diisikan dengan benar.  

 

 

Klik Registration 

Muncul path 
Registration 

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



75 

 

Gambar 4.3.3 

Tampilan Form Pendaftaran Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

3. Aktivasi 

Setelah registrasi, langkah selanjutnya adalah aktivasi. Kode aktivasi 

akan dikirim lewat email. Bisa juga menghubungi admin digilib di email 

digilib@uin-suka.ac.id atau digilibuinsuka@gmail.com . Cara aktivasi 

dengan klik “activate account”, sehingga tampil lembar sebagai berikut: 

Gambar 4.3.4 

Tampilan Proses Aktivasi Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

Isikan account dan kode yang dikirim lewat email. Bisa juga langsung 

dengan klik URL yang dikirim bersamaan dengan kode aktivasi. 

Setalah mengisi lengkap 
formulir, Tekan Submit 

Klik link Activate 
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Gambar 4.3.5 

Tampilan Inbox Email Aktivasi Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

akan muncul lembar sebagai berikut:  

Gambar 4.3.6 

Tampilan Aktivasi Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

kemudian klik aktivasi untuk mengaktifan account pribadi. 

4. Log in  

Untuk memasuki account pribadi, klik login pada bagian atas tampilan 

lembar. Akan tampil lembar login, kemudian mengisi alamat email dan 

password dengan lengkap dan klik login. 

Klik URL pada inbox 
email pribadi 

Klik Aktivasi 
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5. Penelusuran Informasi digilib uin-suka 

Setelah melakukan pendaftaran sebagai anggota digilib uin-suka 

dan telah berhasil masuk pada account pribadi dengan log in sesuai dengan 

user ID dan password, kegiatan penelusuran informasi dapat dilakukan 

dengan cara memilih atau klik link pencarian di sebelah kiri tengah 

tampilan. Menuliskan kata kunci informasi yang akan dicari ke dalam 

bagian kata kunci yang sudah disediakan. Seperti contoh pada gambar 4.3.7 

kata kunci yang diambil adalah “perpustakaan” , kemudian memilih tipe 

artikel yang ingin dicari dan klik “OK” untuk tahap selanjutnya. 

Gambar 4.3.7 

Tampilan Inbox Email Aktivasi Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

 

 

a. Pilih salah satu artikel/file yang akan dibuka 

Memilih artikel yang akan dibuka sesuai dengan kata kunci yang 

telah dipilih dengan cara klik link artikel /file yang akan dibuka . 

b. Buka / klik lampiran file yang dipilih, Maka akan muncul halaman 

abstrak dari artikel / file yang dipilih seperti pada gambar 4.3.8 . 

 

 

Tulis kata kunci informasi 
yang ingin dicari. 

Klik OK untuk langkah 
selanjutnya 
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Gambar 4.3.8 

Tampilan Abstrak File Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

c. Download (unduh) browser khusus 

Untuk memperoleh file pdf lengkap dari metadata yang dicari, 

Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga menyiapkan browser khususnya 

yang berisi beberapa kebijakan otonominya, download browser khusus 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan cara : 

 

 

 

 

 

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



79 

 

Gambar 4.3.9 

Tampilan Download Browser Khusus Perpustakaan Digital UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

 

Setelah klik link “disini”, akan muncul 3 file, yaitu : Certification 

of Authenticity.txt, Digilib UIN Sunan Kalijaga.exe, dan Uinsuka-key.bmt 

Gambar 4.3.10 

Tampilan WinRaR Download Browser Khusus Perpustakaan Digital UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Download browser khusus Perpustakaan Digital UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta juga bisa dicari lewat petunjuk di sebelah kanan atas 

dari tampilan halaman home digilib.uin-suka.ac.id . 

 

 

Klik link disini untuk 
download browser 

Klik file Digilib… untuk 
download browser 
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D. Hambatan dan Pemecahan Masalah di Perpustakaan Digital  UPT. 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta via Open Source Software 

GDL 

Aplikasi perpustakaan digital di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tidak terlepas dari hambatan – hambatan dalam operasionalnya. 

Hambatan yang timbul beserta pemecahan masalahnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Keterbatasan SDM 

Perbandingan jumlah uploader dan mahasiswa Perpustakaan Digital 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masih belum seimbang,.Dikarenakan hal 

ini , maka pada saat menjelang wisuda yang merupakan waktu disaat 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mengumpulkan hasil skripsi maupun  

tesis, uploader .kuwalahan meng-upload bahan pustaka tersebut. 

Permasalahan yang timbul adalah tidak update nya informasi yang 

disajikan ke masyarakat. 

Untuk memecahkan  hambatan ini , dapat diadakan perekrutan 

tenaga part time dari mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Perpustakaan 

dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan 

adanya perekrutan tenaga part time dapat mengatasi hambatan ini maupun 

dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi sehingga output dari mahasiswa dapat lebih baik. 
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b. Masih sedikit pustakawan yang mengerti tentang tata cara mendigitalkan 

koleksi perpustakaan. 

Proses digitalisasi koleksi melalui tiga tahap yaitu scanning , editing 

dan uploading. Dari ketiga tahap tersebut masih sedikit asing di telinga 

pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hanya sedikit pustakawan 

yang mengerti mendigitalkan koleksi perpustakaan , sehingga dalam 

pengoperasiannya hanya dilakukan oleh beberapa pustakawan tertentu di  

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Pelatihan khusus mengenai digitalisasi koleksi diperlukan bagi 

seluruh pustakawan maupun staf UIN Sunan Kalijaga, sehingga proses 

digitalisasi tidak bergantung pada beberapa pustakawan ataupun staf.  

c. Listrik 

Dalam aplikasi perpustakaan digital di UPT. Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta sering sekali menemukan kendala dalam hal 

listrik. Hampir semua kegiatan perpustakaan digital bergantung kepada 

listrik. Sehingga ketika saluran listrik padam, otomatis semua kegiatan 

terhenti. Hal ini sangat merugikan bagi perkembangan perpustakaan 

digital. 

Untuk menghindari kerugian ini, diperlukan pengadaan alat 

pengganti tenaga listrik seperti gen set, mesin diesel dll yang secara 

otomatis mengganti tenaga listrik bila saluran listrik padam. Hal ini 

diakukan untuk menyajikan layanan optimal perpustakaan. 
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d. Soft copy skripsi/tesis/disertasi dalam compact disk yang dikumpulkan 

oleh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga rawan akan kerusakan isi yang 

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kelalaian 

manusia,ketidaklengkapan isi, virus , kerusakan fisik CD dll. 

Untuk mengantisipasi hal ini , dilakukan pencatatan contact person 

si pengumpul CD seperti email, nomor telepon maupun alamat pada saat 

mengisi formulir surat penyataan yang dilakukan sebelum pengumpulan 

soft copy melalui CD. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada akhir bab ini penulis ingin menyajikan kesimpulan dalam aplikasi 

perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu dengan rendah hati 

penulis ingin mengemukakan saran yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk pihak 

yang berkepentingan khususnya pihak UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perbaikan dalam 

aplikasi maupun layanan perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan masalah yang diuraikan pada bab IV , maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Ganesha Digital Library 4.2 merupakan software yang dikembangkan di 

Indonesia dengan gratis dan cara yang relatif mudah bagi pengembang GDL 

4.2 di seluruh Indonesia dan merupakan bagian dari Indonesia Digital 

Library Network (IDLN). Dengan kebijakannya dalam mengintegrasikan 

informasi dari patnernya untuk disebarluaskan, IDLN sangat bermanfaat 

bagi kegiatan riset nasional.   

b. Proses pengolahan bahan pustaka digital di Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta terbagi menjadi tiga tahap utama yaitu tahap scanning  

sebagai tahap pengalihbentukan bahan pustaka, tahap editing yang 

merupakan tahap penyempurnaan isi bahan pustaka digital, dan yang 

terakhir tahap uploading sebagai tahap input metadata ke dalam GDL. 
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c. Penelusuran informasi pada perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga 

dimulai dengan kegiatan login sebagai identitas user. UPT. Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kebijakan khusus dalam 

penelusuran informasi yang ada dalam perpustakaan digitalnya yaitu dengan 

mengharuskan user untuk men-download browser khusus Perpustakaan 

Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

d. Hambatan dalam aplikasi perpustakaan digital via software GDL di UPT. 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah keterbatasan SDM 

dalam proses uploading , minimnya pustakawan yang menguasai proses 

digitalisasi bahan pustaka , masalah saluran listrik yang kerap padam dan 

kerawanan kerusakan CD yang berisi softcopy skripsi/ tesis/disertasi dll. 

Meskipun demikian setiap hambatan pasti ada pemecahannya dalam usaha 

mengoptimalkan layanan kepada user. 

 

2. Saran 

Beberapa saran yang dapat di sampaikan penulis untuk UPT 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai 

berikut: 

a. Lebih giat mengadakan kegiatan publikasi perpustakaan digital kepada 

masyarakat khususnya civitas akademika sebagai usaha perpustakaan digital 

menjadi pusat sumber informasi digital di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

b. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemberdayaan SDM melalui pelatihan, 

seminar maupun lokakarya. 

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



85 

 

c. Meningkatkan jumlah dan variasi bahan pustaka digital pada digital library 

UIN Sunan Kalijaga seperti artikel karya pustakawan maupun civitas 

akademika, materi perkuliahan, file audio dan visual arsip perpustakaan dll 

.Hal ini dapat meningkatkan peran perpustakaan pada salah satu versi 

peringkat dunia perguruan tinggi yaitu webometrics. Webometrics merupakan 

peringkat yang menekankan publikasi elektronik pada website yang 

mempunyai empat criteria yaitu size, visibility, rich file, scholar. 

d. Perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pengguna 

software GDL dapat bergabung ke dalam GDL network ataupun Indonesia 

Digital Library Network (IDLN) untuk memperluas informasi maupun 

berbagi informasi ke sesame anggota, sehingga ke depannya informasi di 

seluruh Indonesia dapat terintegrasi pada satu jaringan. 

e. Meningkatkan jumlah PC di ruang multimedia sebagai tempat pengaksesan 

digital library di UPT. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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