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KATA PENGANTAR 

KETUA FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI  
FPPTI - JAWA TIMUR 

Assalamualaikum Wr.Wb 
Peserta dan pengirim Best Practice Knowledge Sharing pada Seminar “Manajemen 

Perpustakaan Perguruan Tinggi Era Net Gen : Tantangan dan Peluang yang kami 

hormati, dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah acara ini terselenggara di 

Universitas Muhammadiyah Jember, Jl. Karimata No. 49 Jember.  Seminar ini 

dikemas dalam bentuk Knowledge Sharing Best Practice  dengan Keynote Speaker 

Ibu Luki Wijayanti  dari Perpustakaan Universitas  Indonesia. 

Best Practice Knowledge Sharing  sebagai sarana sharing manajemen perpustakaan 

yang telah diimplementasikan dalam menghadapi pemustaka era digital dimana 

tuntutan  keterpenuhan informasi lebih cepat, mudah, nyawan, dan real time (24 jam) 

dapat diakses.  

Best Practice Knowledge Sharing  mengambil tema “Manajemen Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Era Net Gen “,dengan sharingnya  best practice di seminar ini 

akan memberikan manfaat pada pustakawan dalam melakukan banckmarking sesuai 

dengan situasi dan kondisi di perpustakaannya.  

Atas nama ketua dan panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang 

mendukung  pelaksanaan  sehingga Seminar “Manajemen Perpustakaan Perguruan 

Tinggi Era Net Gen : Tantangan dan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan 

suatu karya prosiding bidang kepustakawanan. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Surabaya, 7 Nopember 2014 

Munawaroh, SS.,M.Si 

KETUA FPPTI JAWA TIMUR 
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Librarian “Go Mobile” 
Tantangan Pustakawan di Era Digital 

Oleh:  
Riah Wiratningsih 

Abstrak 
"Now that everything is digital, why do we need a library?" Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi menghendaki adanya perubahan dalam 
pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi. Koleksi tidak lagi dalam bentuk 
tercetak, namun sudah bergeser pada koleksi digital, sehingga dalam 
penanganannya memerlukan sumber daya yang profesional. Demikian pula dalam 
hal sarana dan prasarana yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik. 
Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kampus (sivitas akademika), di 
mana gadget sudah menjamur dengan kemudahan aplikasi yang ditawarkan telah 
merubah gaya gidup (life style) masyarakat kampus. Salah satunya adalah style 
pemenuhan informasi yang dibutuhkan. Bagaimana pustakawan perguruan tinggi 
mensikapi fenomena ini? Masih adakah peran pustakawan? Melalui penulisan 
ilmiah ini, penulis bermaksud memberikan gambaran pemanfaatan teknologi 
melalui gadget dalam pemenuhan kebutuhan informasi untuk sivitas akademika di 
perguruan tinggi. 

Kata Kunci: koleksi digital, gadget, gaya hidup (life style), pustakawan perguruan 
tinggi  

A. Pendahuluan 

Era informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi, telah 

membawa perubahan besar terhadap gaya hidup masyarakat. Perubahan ini bisa 

kita lihat di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketersediaan informasi pada 

era informasi merupakan hasil kerja teknologi informasi yang canggih. Di era 

informasi, semua bentuk informasi (suara, teks, video, dll) tersedia setiap saat dan 

di banyak  tempat. Terbentuknya jaringan informasi (mis: WWW) memungkinkan 

orang dan organisasi untuk mengakses secara cepat sejumlah besar sumber data 

dan berkomunikasi dengan jutaan  pengguna internet di seluruh dunia. Dengan 

mudah masyarakat mendapatkan informasi melalui akses internet. Bahkan sangat 

banyak sumber infromasi yang dapat dipilih untuk dipelajari, digunakan sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan atau sekedar untuk sarana bersenang-

senang. 
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Salah satu bidang yang tak terelakkan dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yaitu bidang  pendidikan. Dunia pendidikan telah bergerak dan 

beralih menuju ke era digital terutama penggunaan teknologi pendidikan berbasis  

Information  and  communication  Technology  (ICT). Perpustakaan sebagai 

elemen penting dalam keberhasilan proses pendidikan tidak akan terlepas dari 

sentuhan TIK dalam menjalankan fungsinya. Perpustakaan sebagai sumber 

informasi sudah bergerak dalam  membuat proses pencarian informasi agar 

berjalan dengan lebih baik sehingga menghemat waktu pustakawan dalam bekerja 

dan memudahkan pengguna dengan hasil pencarian yang akurat (terutama 

perpustakaan PT), di  mana pengguna di era digital merupakan generasi digital 

native. Mereka sangat familiar dengan teknologi informasi, lebih terbuka 

wawasannya, lebih menglobal, tidak dikekang oleh ruang dan waktu. Informasi 

dapat diakses melalui portal di internet tanpa melalui atau melewati perpustakaan. 

“Saya telah mendapatkan segala hal tentang karya Shakespeare dan puisi T.S. 

Eliot melalui iPhone saya. Saya bisa bertanya ke Google untuk segala sesuatu 

yang saya tidak tahu. Kenapa saya harus butuh buku dan  pustakawan?” ini adalah 

statement yang sudah mengglobal dikalangan generasi digital native dalam 

mendapatkan informasi. Bagaimana pustakawan  perguruan tinggi mensikapinya? 

B. Analisis 

Pembelajaran dan perpustakaan merupakan dua hal yang saling menunjang dan 

berkaitan.  Proses pembelajaran di perguruan tinggi dapat dioptimalkan melalui 

akses sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Di era digital 

seorang pustakawan yang profesional bukan hanya dituntut mampu memahami 

karakteristik pengguna, tetapi lebih dari itu mereka juga dituntut untuk beradaptasi 

dengan TIK  dalam mengelola dan melayankan informasi. Di samping 

pustakawan harus mampu bersikap pro-aktif, inovatif, dan bahkan yang terpenting 

mampu menciptakan dan mengembangkan berbagai kebutuhan yang membuat 

pengguna memiliki ketergantungan pada apa yang ditawarkan pustakawan melalui 

kolaborasi TIK (Oktaviana, 2013). Menurut penulis hal yang perlu dilakukan 

adalah: 
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1. Perpustakaan dan open access

Open Access (OA) merujuk kepada beragam literatur digital yang tersedia secara 

online, gratis (free of charge), dan terbebas dari semua ikatan atau hambatan hak 

cipta atau lisensi. Semua penyedia OA sepakat bahwa berkas digital yang mereka 

miliki harus terbebas dari hambatan harga dan perizinan juga ditegaskan bahwa 

harus ada penghargaan yang memadai bagi pengarang (proper attribution of 

authorship, pemberian penghargaan kepadanya dalam bentuk pengutipan). 

Melihat fenomena ini, perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga pengusung 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan sebagai sebuah organisasi yang selalu dinamis 

harus mengambil langkah yang tepat, yaitu  memunculkan perpustakaan digital. 

Menurut Waters (1998) mendefinisikan perpustakaan digital adalah :  

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

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

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

collections of digital works so that they are readily and economically available for 

use by a defined community or set of communities.” 

Perpustakaan digital memerlukan content dalam format digital. Adapun 

pengertian koleksi digital menurut Reitz (2013) didefinisikan sebagai berikut: 

"A collection of library or archival materials converted to machine-readable 

format for preservation or to provide electronic access… Also library materials 

produced in electronic formats, including e-zines, e-journals, ebooks, reference 

works published online and on CD-ROM, bibliographic database and other web-

based resource… " 

Artinya, koleksi digital adalah koleksi perpustakaan atau arsip yang dikonversikan 

ke dalam format yang terbaca oleh mesin (machine-readable format) untuk tujuan 

pelestarian atau penyediaan akses elektronik. Juga termasuk materi yang 

diproduksi dalam bentuk elektronik, mencakup e-zines, e-journals, e-books, karya 

referensi yang dipublikasikan secara online dan dalam CD-ROM, database 
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bibliografi, dan sumber-sumber berbasis web lainnya. Untuk memberikan 

kemanfaatan bahwa perpustakaan menyediakan informasi sesuai yang diinginkan 

pengguna saat ini, maka sumber materi  harus tersedia. Baik direct searching 

maupun melalui link (open link maupun kerjasama). Saat ini perpustakaan PT 

sudah menyediakan layanan fulltext berupa: e-journal national dan e-journal 

internatioanal, e-book, e-grey literature, Britanicca online, dan lain-lain. 

Keberadaan teknologi digital dan akses ke koleksi dalam bentuk digital 

memungkinkan perluasan dan kemudahan akses, dan kenyataan inilah yang 

melahirkan Open Access (disingkat OA). Aksespun bisa dilakukan di internal 

kampus atau di luar kampus (dengan IP yang berbeda). Untuk itu perpustakaan 

perlu mewadahinya dengan layanan open access. Dalam hal ini tugas pustakawan 

adalah: 

a. Memahami tentang sumber-sumber elektronik (e-book, e-journal dan e-

resources yang lainnya), memahami tentang legal agreement dengan pihak 

vendor, selektif dengan pilihan koleksi elektronik (ada beberapa yg sudah 

dilanggankan oleh Dikti, PNRI, US Embassy) 

b. Menemukan sumber informasi OA, diolah sedemikian rupa (dikemas)

untuk   kemudian di “sematkan” di website perpustakaan. Hasil riset dari para 

akademisi dan ilmuwan pada umumnya memang tidak untuk mencari uang, 

melainkan untuk mencari pengakuan dan untuk memperluas jaringan pengetahuan 

mereka, apalagi riset tersebut dibiayai oleh negara atau masyarakat lewat pajak. 

c. Mensinergikan kebutuhan koleksi perpustakaan dengan kurikulum

pembelajaran di PT. Dalam hal ini perlu kerjasama dengan pihak fakultas dalam 

pengadaan bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik. Seperti kutipan dalam 

isu utama untuk perpustakaan digital yang disampaikan oleh Saracevic dalam 

materi perkuliahan untuk  School of Communication and Information, menyatakan 

"It does not matter how many books you may have, but whether they are good or 

not." - Lucius Annaeus Seneca (3 B.C.-65 A.D.), Epistolae Morale.  

d. Hasil penelitian ilmiah dosen di setiap PT (di bawah naungan lembaga

penelitian) yang dibiayai dengan dana Dikti seharusnya  dapat diakses fulltext. 
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e. Berkembangnya konsep distance learning di lingkungan kampus

memerlukan respon yang cepat di pihak pustakawan untuk menyediakan sumber-

sumber informasi yang akurat, selain itu pustakawan berperan sebagai mediator 

dalam penelusuran informasi. 

f. Google's Library Project.  Tujuan proyek perpustakaan ini untuk

memudahkan orang yang ingin menemukan buku yang relevan atau buku yang 

sudah tidak dicetak lagi. Google bekerja dengan para penerbit dan perpustakaan 

untuk menciptakan suatu katalog kartu virtual yang komprehensif, mudah dicari 

dari semua buku dalam semua bahasa, yang membantu para pengguna 

menemukan buku baru, dan membantu para penerbit menemukan pembaca baru. 

2. Perpustakaan dan mobile technology

Mobile technology atau teknologi mobile adalah istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi selular. 

Perkembangan TIK telah memasuki  era mobile technology dan wireless 

technolgy. Di mana produk-produk teknologi informasi dapat dibawa dan 

dimanfaatkan kapanpun dan dimanapun tanpa jaringan kabel. Salah satunya 

melalui sebuah produk yang dikenal dengan nama gadget  yang telah beredar dan 

merebak  dan memunculkan  gejala sosial baru di masyarakat kita. Gadget sebagai 

salah satu alat komunikasi, sudah menjadi suatu kebutuhan/gaya hidup (lifestyle) 

yang tak terelakkan bagi masyarakat modern. Gadget secara garis besar diartikan 

sebagai suatu perangkat elektronik (jenisnya macam-macam, sesuai dengan 

fungsinya) yang berukuran mini, mengedepankan fungsinya sebagai perangkat 

berteknologi mutakhir. Melalui perangkat inilah masyarakat modern mencari 

informasi. Adapun gadget yang sering kita temui dan banyak berada digenggaman 

masyarakat kita adalah: ponsel (BB), netbook, iPad, PDA, tablet android, Galaxi 

Tab dan lain-lain. Gadget sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat, dapat 

dimanfaatkan sebagai bagian dari akses ke perpustakaan untuk distribusi 

informasi. Perlu design pengembangan konsep layanan perpustakaan yang benar-

benar profesional di mana pengguna merupakan bagian dari komunitas 

cyberspace. Akses sumber-sumber informasi perpustakaan melalui mobile 

technology bukanlah merupakan konsep baru. Seperti yang disampaikan oleh 
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Dresselhaus dan Shrode (2012) bahwa konsep “library without roof’ di mana 

pengguna bisa menelusur dan membaca text elektronik melalui Personal Digital 

Assistances (PDAs) sudah di mulai delapan belas (18) tahun yang lalu.  

 Dalam hal ini perpustakaan PT di Indonesia sudah mengawali mendesain layanan 

berbasis web. Namun layanan yang diberikan masih sangat terbatas (OPAC 

Online, layanan e-journal, e-book, digital thesis, dan beberapa informasi tentang 

perpustakaan). Layanan berbasis web ini memberikan akses layanan perpustakaan 

kapanpun dimanapun dengan adanya jaringan internet melalui PC, laptop, 

netbook, tablet, PDA, ponsel, dll). Namun akses terhadap layanan tersebut belum 

memenuhi keinginan pengguna dalam memanfaatkan perpustakaan secara 

optimal. Secara teknis bentuk aplikasi menggunakan handphone (mobile 

applications) dalam layanan perpustakaan yang bisa dikembangkan melalui 

mobile, misalnya: 

1. Tagihan keterlambatan pengembalian buku melalui SMS-alert dari

perpustakaan 

2. Usulan buku baru sesuai kebutuhan pemustaka

3. Tanya jawab antara pemustaka dan pustakawan

4. Mengecek pinjaman buku

5. Memperpanjang pinjaman buku

6. Update patron

7. Jasa rujukan dari petugas referensi melalui SMS ataupun chatting.

8. Reserve study room.

9. Literasi informasi melalui video digital

10. Akses ke tool untuk citation

11. mobile digital repository/Database

12. SMS notifikasi melalui pengiriman SMS ke HP pemustaka terkait jasa

layanan, informasi pemesanan buku telah tiba, informasi koleksi baru, 

perpanjangan koleksi, dan lain sebagainya. 

13. Mengimplementasikan QR (quick response) code (kode yang berisi data

alfanumerik yang dapat dibaca oleh kamera) dalam mempermudah dan 

mempercepat penemuan informasi 
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Apabila dilihat dari sisi pengguna, menurut Fatmawati (2012: 41-42) beberapa 

alasan yang membuat perpustakaan harus segera berbenah dan menyesuaikan 

trend pengguna, antara lain: 

1. Sebagian besar pengguna sudah mempunyai laptop dan ponsel maupun

gadget lainnya. 

2. Semua pengguna yang mempunyai handphone semakin banyak yang

berkemampuan akses internet dan ada fasilitas kameranya. 

3. Pengguna smartdevice: iPhone, iPad,Galaxy, dan lainnya semakin luas dan

murah. 

4. Konten digital (e-Book, videos/podcast) semakin diminati.

5. Sebelumnya masyarakat lebih dulu tahu facebook ketimbang komputer.

6. Generasi saat ini (anak-anak kecil) sudah akrab dengan perangkat mobile

sebagai mainan pertama. 

7. Konten koleksi perpustakaan semakin bertambah, baik dari sisi judul dan

jumlahnya 

8. Mengurangi antrean pemustaka pada saat membutuhkan informasi.

9. Mengurangi layanan rutin, sehingga pustakawan bisa melakukan layanan

lain. 

Adapun yang sudah mengawali untuk layanan tersebut adalah universitas Bina 

Nusantara (BINUS) sebagai perguruan tingi swasta unggulan di Indonesia dengan 

layanan moblie library. Konsep your phone your library dengan slogan Digital 

Library is Yours ditindaklanjuti dengan layanan “ask a librarian anywhere” 

melalui BB messenger service (http://m.library.binus.ac.id/). Dalam suatu 

presentasi ‘Putting the Library in Your Pocket: Creating a Library Website for 

Mobile Devices’ yang disampaikan oleh Ruleman (2012: 27) bahwa Fox dan 

Croft memberikan masukan untuk desain halam web mobile sebagai berikut:  

“First, keep it simple as a mobile screen does not have much room and you want 

your users to easily find and view the information. Then make sure you test it on 

multiple mobile devices and browsers, get feedback from your users, and 

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



FPPTI JAWA TIMUR | Prosiding Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi 
untuk Net Gen: Tantangan dan Peluang 

100 

challenge your staff to find problems with it. Finally, using a table to format your 

home page is a good way to organize it (“MLA Annual Conference,” 2001, p. 5) 

Tantangan  pustakawan di era globalisasi penuh dengan inovasi-inovasi terhadap 

pengembangan layanan perpustakaan. Perkembangan TI sangat cepat dan 

kemampuan perpustakaan untuk beradaptasi terbilang agak lambat. Banyak 

pustakawan tidak memiliki expertise di bidang teknologi bukan merupakan 

penghalang untuk berubah. Pustakawan expert di bidang pengelolaan informasi 

(pengetahuan) dan perlu bersinergi dengan tim IT untuk menciptakan layanan 

yang selelu ter-update. Hal yang harus ditempuh oleh pustakawan adalah 

bagaimana menyediakan konten yang dapat dikonfigurasi untuk perangkat mobile, 

mempromosikan konten dan layanan sehingga pemustaka menjadi lebih sadar dan 

memahami pentingnya akses melalui mobile. Sehingga layanan standar mobile 

library dapat termanfaatkan secara optimal. 

C. Penutup 

  Pesatnya perkembangan TIK menuntut pustakawan perguruan tinggi untuk 

menyikapi perubahan dan dampaknya pada masyarakat kampus yang dilayani 

(sivitas akademika). Gadget sebagai salah satu alat komunikasi, sudah menjadi 

suatu kebutuhan/gaya hidup (lifestyle) yang tak terelakkan, melalui perangkat 

inilah masyarakat kampus (modern) mencari informasi. Perlu kerja kolaborasi 

pustakawan dan TI dalam memberikan layanan mobile technology kepada 

pengguna. Adapun hal yang bisa dilakukan oleh pustakawan adalah menyediakan 

layanan open access dan menyediakan kemudahan akses dengan mensinergikan 

konten dan layanan yang dapat dikonfigurasikan untuk perangkat mobile 

technology.  

Tantangan pustakawan di perguruan tinggi untuk selalu sensitive terhadap 

perubahan dan siap untuk bertransformasi. Perubahan yang serba cepat tersebut 

perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di 

bidang pengelolaan konten digital, pengetahuan IT dan information literacy. 
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Sudah saatnya pustakawan go mobile untuk membangun eksistensinya di era 

digital.   

Daftar Pustaka 

Angela, Dresselhaus., and Shrode, Flora. (2012). Mobile Technologies & 

Academics: Do Students Use Mobile Technologies in Their Academic Lives 

and are Librarians Ready to Meet this Challenge? Information Technology 

& Libraries, Jun , Vol. 31 Issue 2. 

Fatmawati, Endang. (2012). Trend terkait M-library untuk Perpustakaan masa 

depan. Visi Pustaka vol. 14, no. 3, Desember. 

Lucius Annaeus Seneca (3 B.C.-65 A.D.), Epistolae Morale 

Oktaviana. (2013). Kajian Pemakai dan Perilaku Pemakai. Akses 11 Oktober 

2014. Website: http://oktaviaviana.blogspot.com/2013/11/kajian-pemakai-

dan-perilaku-pemakai.html 

Reitz,  Joan  M. Online Dictionary For Library and Information Science.  

Retrieved October 11, 2014 website:http://www.abc-

clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx    

Rulema,  Alice B. (2012). Global Trends in Mobile Technology and Their Impact 

on Your Library. Ohio: the Journal of the Association of Christian 

Librarians 55 (1) 

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



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


