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Pengertian Perpustakaan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam
secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka
Pengertian
tradisional
Dalam arti tradisional,
perpustakaan adalah
sebuah koleksi buku
dan majalah

Pengertian umum

Pengertian lain

sebuah koleksi besar yang
dibiayai dan dioperasikan
oleh sebuah kota atau
institusi, serta dimanfaatkan
oleh masyarakat yang ratarata tidak mampu membeli
sekian banyak buku dengan
biaya sendiri

Perpustakaan dapat juga
diartikan sebagai
kumpulan informasi
yang bersifat ilmu
pengetahuan, hiburan,
rekreasi, dan ibadah
yang merupakan
kebutuhan hakiki
manusia

Perpustakaan di
perguruan tinggi
merupakan komponen
penting yang menunjang
kegiatan belajarmengajar dan penelitian.

Pendidikan dan
penelitian yang
berkualitas tidak
mungkin terjadi tanpa
perpustakaan yang
dimodernisasi

Keterampilan
perpustakaan yang baik
merupakan bagian
integral dari kesuksesan
akademis. Bekerja sama
dengan dosen dan
peneliti dalam hal
pengajaran dan
penelitian, pustakawan
menciptakan landasan
untuk akuisisi
pengetahuan dalam
pendidikan yang sedang
berkembang

Tentang
Perpustakaan
Perguruan Tinggi

Posisi perpustakaan di perguruan tinggi.

Di banyak negara maju (mungkin
juga di Indonesia)
• Perpustakaan dianggap sebagai bagian
integral dari sebuah perguruan tinggi.
Perpustakaan perguruan tinggi
membantu dalam banyak hal penting
untuk mencapai misi perguruan tinggi di
mana perpustakaan itu menjadi
bagiannya.
• Perpustakaan adalah mitra aktif dalam
proses belajar mengajar dan penelitian
dan mendukung mahasiswa dan dosen
melalui penyediaan sumber daya dan
teknologi informasi, ruang untuk kerja
dan studi individu dan kelompok,
program dan acara, dan bantuan untuk
menemukan, menggunakan, dan
mengevaluasi informasi

Strategi
• Strategi untuk mengembangkan
perpustakaan perguruan tinggi dan
layanan informasi merupakan komponen
fundamental untuk memastikan standar
yang tinggi dari proses belajar mengajar
dan penelitian di perguruan tinggi.
• Oleh karena itu perpustakaan terkait
langsung dengan prinsip peningkatan
kualitas dengan berkontribusi pada
peningkatan kualitas hasil belajar
mahasiswa, menjaga serta meningkatkan
standar pengajaran di perguruan tinggi
dan memfasilitasi inisiatif penelitian.

Strategi
Strategi

Di tingkat universitas,
perpustakaan bekerja
sama dengan fakultas
dan departemen dalam
memenuhi komitmen
pengajaran, penelitian,
dan pembelajaran.

Strategi

Peran ini diwujudkan
dalam empat komponen:
transfer informasi,
kemitraan dalam
pengajaran dan
pembelajaran, kemitraan
dalam penelitian, dan
pelestarian
catatan/dokumen
intelektual.

Strategi

Dengan kata lain,
perpustakaan memfasilitasi
identifikasi dan
penyampaian informasi apa
pun formatnya, untuk
mendukung proses belajar
mengajar dan penelitian
yang dipandu oleh penilaian
berkelanjutan atas
kebutuhan informasi
komunitas penggunanya.

• Oleh karena itu, secara umum, dalam
mencapai misi PT, perpustakaan memiliki
peran unik dalam menyediakan akses ke
sebagian besar catatan intelektual global
yang dipilih dengan cermat melalui program
akuisisi yang direncanakan, program literasi
informasi, dan penyediaan layanan informasi
yang berorientasi pada pengguna.
• Selain itu perpustakaan memiliki repositori dan
tanggung jawab arsip untuk publikasi
universitas, dan menyediakan lingkungan fisik
dan perawatan perbaikan yang kondusif untuk
umur panjang bahan perpustakaan.

Tujuan
Perpustakaan
PT

Tujuan perpustakaan
perguruan tinggi: memberikan
akses yang adil terhadap
informasi untuk digunakan
sivitas akademika dalam
kehidupan sehari-hari, apakah
tujuan mereka adalah untuk
keberhasilan akademis, untuk
memecahkan masalah, atau
pun untuk menciptakan
pengetahuan baru

Peran pustakawan perguruan tinggi dalam menunjang pendidikan dan penelitian*)

Bermitra dengan fakultas dan
spesialis lainnya untuk menyampaikan
informasi dan instruksi

Merancang program instruksional
untuk akses informasi.

Mengajar mahasiswa dan staf cara
mengakses informasi, apa pun format dan
lokasinya, dan cara mengevaluasi apa
yang mereka temukan

Memilih, mengatur, dan menyimpan
informasi dalam semua format.
*) Sebagian besar terjadi di negara maju

Bertindak sebagai konsultan
tentang sumber informasi, isu
dan masalah.

Get a modern
PowerPoint
Presentation that
is beautifully
designed.

Mengembangkan dan
melaksanakan kebijakan informasi.

Membuat alat akses informasi

Berperan sebagai pemimpin dan
fasilitator dalam memperkenalkan
teknologi informasi dan memastikan
penggunaannya yang efektif.

Berbagai
kondisi
Perpustakaan
PT di Indonesia
Kondisi perpustakaan perguruan
tinggi di Indonesia sangat
bervariasi dari yang sangat
sederhana yang ditempatkan di
pojok gedung sampai
perpustakaan yang sudah
sangat maju.

Perpustakaan sederhana

Perpustakaan digital yang sudah maju

Perpustakaan yang sudah cukup maju

Gambaran kondisi Perpustakaan PT
di Indonesia pada umumnya seperti
kapal besar
Berpenumpang sedikit
Diawaki oleh orang yang kurang
terampil
Dikendalikan oleh kapten yang
kurang kompeten

Kondisi layanan perpustakaan PT pada umumnya
Layanan dasar perpustakaan
Layanan Peminjaman dan
pengembalian buku (layanan
sirkulasi)

Layanan dasar perpustakaan
Layanan penyediaan bahan
perpustakaan

Content
Here

Layanan dasar perpustakaan
Menjawab informasi sederhana/
layanan referensi sederhana

Content
Here

Layanan perpustakaan dasar
Menyediakan layanan majalah

Menurut Hukum Kuhlthau ini adalah layanan perpustakaan paling rendah yaitu level 1

Perbandingan jumlah butir kegiatan dan AK yang tersedia untuk masing-masing jenjang
(dalam Permenpan 9 tahun 2014)

No.

Jenjang jabatan

Kegiatan terkait
Kegiatan terkait Kegiatan terkait
pengem. sistem
manajemen
pelayanan
kepustakawanan

Kegiatan

AK

1Pust. Ahli Utama

1

2,2

2Pust. Ahli Madya

3

2,636

3Pust. Ahli Muda

3

4Pust. Ahli Pertama
Total

Kegiatan

Kegiatan

Persentase

Kegiatan

AK

-

9

43,68

10

45,88

10,42% 56,67%

11

0,97

13

16,275

27

19,88

28,13% 24,56%

1,32

19

1,424

6

7,72

28

10,46

29,17% 12,93%

1

0,09

23

0,477

7

4,165

31

4,73

8

6,246

53

2,871

35

71,84

96 80,957 100,00% 100,00%

-

AK

Jumlah

AK

Kegiatan

32,29%

AK

5,85%

Pemangku kepentingan Perpustakaan PT

Pimpinan
universitas

Mahasiswa

Dosen dan peneliti

Karyawan (tenaga
kependidikan) dan
pengguna luar

Kebutuhan informasi
Pimpinan universitas/Fakultas
• Informasi yang dapat dijadikan bahan pijakan dalam
pengambilan keputusan/kebijakan atau semacam decision
support System.
Informasi tersebut bisa berbentuk:
• data tentang tugas akhir lulusan baik skripsi, tesis, dan
disertasi; data karya tulis dosen;
• data tren riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa;
dan
• data lain-lain

Kebutuhan informasi
Mahasiswa
• layanan ruang baca dan ruang belajar
• layanan informasi termasuk yang ada dalam literatur;
peminjaman koleksi; bimbingan literasi (literasi informasi);
• layanan dan bimbingan dalam penggunaan aplikasi
termasuk aplikasi anti plagiarisme;
• Layanan bimbingan seperti bimbingan dalam penulisan
kutipan yang benar; bimbingan dan informasi dalam gaya
selingkung penulisan; bimbingan dan layanan penelusuran
literatur ke buku dan jurnal dalam jejaring antar
perpustakaan

Kebutuhan informasi
Dosen dan peneliti
• peminjaman koleksi literatur;
• layanan penelusuran artikel jurnal ilmiah;
• melayani manajemen pengetahuan;
manajemen repositori institusi; dll

Kebutuhan informasi
Karyawan (Tendik) dan pengguna luar
• Kelompok ini memerlukan informasi yang
merupakan kombinasi dari ketiga
kelompok lainnya, tergantung kepada
siapa yang memerlukan layanan
perpustakaan

Level mediasi (layanan) kepada pemustaka menurut Kuhlthau
Level 5
Konselor (Conselor)
Level 4
Penasihat (Advisor)

Level 3
Pengidentifikasi (Identifier)
Level 2
Pencari lokasi (locator)
Level 1
Penyelenggara/Pengatur
(Organizer)

Level 1
Penyelenggara/Pengatur
(Organizer)

• Pengatur adalah level 1 atau paling bawah, di mana tidak ada kontak langsung yang dibuat antara pustakawan
dan pemustaka. Perpustakaan telah mengatur koleksi sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemustaka
dapat menggunakannya secara mandiri.
• Dalam hal ini, peran pustakawan hanya menyediakan koleksi sumber yang terorganisir untuk akses
independen.
• Peran pengatur, bagaimanapun, mendasari semua tingkat mediasi lainnya. Tanpa pengatur tidak akan ada akses
ke sumber untuk belajar atau untuk tujuan lain. Tuntutan peran pengatur cenderung menuntut pustakawan
lainnya untuk meningkatkan akses dan membimbing penggunaan bahan informasi yang tersedia.

Level 2
Pencari lokasi (locator)

• Level ini mengandaikan bahwa ada satu jawaban yang benar untuk pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan
disampaikan di meja referensi, melalui email atau telepon, dan sering kali bersifat sederhana. Pertanyaannya
mungkin berkisar dari alat manajemen referensi ke lokasi sebuah buku di perpustakaan.
• Level ini merupakan citra pustakawan paling stereotip yang dibayangkan banyak orang ketika mendengar
kata perpustakaan. Sebuah pertanyaan ditanyakan di meja sirkulasi, dan pustakawan memberikan jawaban
yang sederhana dan meyakinkan.
• Asumsi yang mendasari level ini adalah bahwa sistemnya pasti, pertanyaannya sederhana, dan ada satu
jawaban yang benar
• Locator memiliki nilai yang terbatas ketika ada ketidakjelasan, ambiguitas atau ketidakpastian

Level 3
Pengidentifikasi (Identifier)

• Pengidentifikasi mengharapkan pertemuan antara pustakawan dengan pemustaka. Sejumlah
sumber yang terkait dengan subjek yang sedang dibahas disajikan pada pertemuan tersebut.
• Sumber informasi ini direkomendasikan sebagai kumpulan informasi tanpa pemeringkatan.
Sumber mungkin dari berbagai format dan kedalaman.
• Biasanya, ketika pengguna datang ke koleksi dengan topik umum, mencari informasi dari
sejumlah sumber, satu pencarian komprehensif disimpulkan dan “kumpulan" informasi
diidentifikasi sebagai relevan dengan subjek tanpa ada saran tentang pendekatan atau saran
apa pun dari melanjutkan dialog dengan mediator

Level 4
Penasihat (Advisor)

• Penasihat tidak hanya mengidentifikasi sumber pada suatu topik, tetapi juga merekomendasikan urutan
penggunaan sumber, biasanya dari umum ke spesifik atau konkret ke abstrak, dengan beberapa
pertimbangan untuk format dan kedalaman sumber. Pengguna mengajukan pertanyaan kompleks atau
meminta informasi tentang suatu topik, dan penasihat merekomendasikan cara menavigasi informasi
dengan menggunakan sumber a, kemudian sumber b, lalu sumber c, dan seterusnya.
• Penasihat tidak hanya orang yang memiliki pengetahuan tentang sumber informasi yang tersedia di
perpustakaan, tetapi juga tahu bagaimana dan kapan informasi tersebut digunakan.
• Penasihat adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang proses penelitian. Hanya dengan
mengetahui dan memahami proses penelitian, pustakawan akan dapat mengetahui bagaimana
menjelajahi lanskap informasi dan, yang lebih penting, bagaimana mengarahkan pemustaka ke arah yang
benar.

Level 5
Konselor (Conselor)

• Di sini, asumsi yang mendasari adalah bahwa pemustaka sedang belajar dari informasi dalam proses yang
konstruktif, saat pencarian informasi berlangsung. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada urutan pasti
untuk semua. Konselor membuat dialog dan mengharapkan pemustaka untuk kembali secara berkala untuk
membangun kembali dialog berdasarkan konstruksi yang muncul
• Inilah situasi yang diinginkan jika atau ketika pustakawan dapat tetap berhubungan dengan pemustaka.

Zone of
intervention

Level of
mediation

Level of
education

Intervention

Zone1

Organizer

Organizer

Single service

Zone2

Locator

Lecturer

Single source

Zone3

Identifier

Instructor

Group of
sources

Zone4

Advisor

Tutor

Sequence of
sources

Zone5

Councelor

Councelor

Process
intervention

Peta intervensi untuk mediasi menurut Kuhlthau (1994)

Pustakawan
Councelor
Advisor

Identifier
Locator
Organizer

Tenaga teknis
perpustakaan

Beberapa layanan perpustakaan
bersifat personal masa kini dan
akan datang

Bimbingan penelusuran informasi
literasi yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan strategi
pencarian dan pemanfaatan berbagai alat penemuan sumber informasi spesifik
pada sebuah bidang ilmu

Bimbingan dalam menyusun pertanyaan dan mengevaluasi informasi
literasi yang memungkinkan peserta didik untuk menganalisis, mengevaluasi,
menafsirkan dan berpikir kritis tentang informasi

Bimbingan dalam menciptakan informasi
literasi yang memungkinkan peserta didik untuk memadukan ide dan
menangkap pengetahuan baru

Bimbingan dalam memahami informasi
literasi yang memungkinkan peserta didik untuk menemukan makna dan
menerapkan konteks

Bimbingan penulisan daftar pustaka (referensi)
literasi yang memungkinkan peserta didik untuk menghargai pekerjaan orang
lain, membangun analisis mereka sendiri atas pengetahuan yang ada

Bimbingan cara mengomunikasikan informasi
literasi yang memungkinkan peserta didik mampu membuat ringkasan dan
menyebarkan hasil pekerjaan dan gagasannya secara efisien melalui mediamedia yang tersedia

Konsultasi informasi
memberikan bimbingan kepada mahasiswa baik strata satu (S1), dua (S2)
maupun tiga (S3) dalam pelacakan informasi untuk kepentingan penelitiannya

Kemampuan yang harus dimiliki
oleh pustakawan dalam
memberikan layanan (mediasi)

Penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi
Kemampuan ini tentunya akan mendukung tugas-tugas pustakawan yang
semakin memerlukan teknologi informasi dan komunikasi

Kemampuan melakukan penelitian/pengkajian
Kemampuan dan penguasaan metodologi penelitian sangat diperlukan untuk
mendukung tugas pustakawan yang berhubungan dengan analisis informasi

Kemampuan berkomunikasi secara prima
Kemampuan berkomunikasi yang prima baik secara lisan maupun tulisan untuk
menyampaikan informasi hasil penelitiannya kepada para pemangku para
kepentingan

Kemampuan mengajar.
Kemampuan ini digunakan untuk menyampaikan bimbingan dan juga dalam
melakukan literasi informasi kepada pemustaka.

Kemampuan menulis
Kemampuan ini diperlukan dalam menyampaikan hasil-hasil kajiannya,
terutama yang terkait dengan kebutuhan informasi para pemangku
kepentingan

Kemampuan mengemas informasi
Produk dan jasa perpustakaan seperti abstrak, indeks, tinjauan literatur,
pathfinder, panduan literatur dll sangat memerlukan kemampuan ini.

Kemampuan yang harus dimiliki
oleh pustakawan dalam
memberikan layanan (mediasi)
Kemampuan menyusun rencana strategis
Kemampuan ini diperlukan dalam menyiapkan layanan yang akan diberikan
kepada para pemangku kepentingannya.

Kemampuan mengelola informasi
Mengelola informasi sebagai pengetahuan (knowledge) dan memanfaatkannya
secara optimal untuk menghasilkan publikasi ilmiah bermutu dan terbaru.

Kemampuan melakukan telaah sistem kepustakawanan
Kemampuan ini digunakan sebagai pengendali mutu dalam operasional
perpustakaan, melakukan monitoring dan evaluasi manajemen perpustakaan
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