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ABSTRAK
Amanda, Yolandita Aurelia. 2021. Kemas Ulang Informasi di Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi. Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora.
Pembimbing I : Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I dan Pembimbing II :
Syamsuddin, S.Ag., S. IPI., M.M.
Penelitian ini membahas tentang Kemas Ulang Informasi di UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana proses kemas ulang informasi, kendala
dalam melakukan kemas ulang informasi, serta dampak kemas ulang informasi
terhadap pemustaka di UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan
data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan proses kemas ulang informasi dimulai dari pemilihan bahan pustaka
yang ingin di alihmediakan lalu bahan pustaka dikemas menjadi bentuk yang
diinginkan dalam hal ini adalah skripsi tercetak menjadi non cetak, setelah itu
hasil kemas ulang informasi diperiksa sebelum diupload, dan terakhir hasil kemas
ulang tersebut diupload ke repository dalam bentuk PDF. Adapun kendala yang
dihadapi adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan peralatan dalam
melakukan kemas ulang informasi. Dua point penting itu yang menjadi kendala
signifikan dalam kegiatan kemas ulang informasi. Upaya yang telah dilakukan
pihak perpustakaan yaitu sudah mengajukan permohonan untuk mencari
penambahan SDM serta pengadaan alat agar kegiatan kemas ulang informasi
dapat berjalan dengan lancar. Dampak kemas ulang terhadap pemustaka yaitu
memudahkan pemustaka dalam mencari informasi dimana saja dan kapan saja
tanpa dibatasi waktu sehingga bisa menghemat biaya dan waktu karena tidak perlu
datang ke perpustakaan. Selain itu juga kemas ulang informasi dapat membuat
pemustaka mendapatkan informasi secara cepat dan tepat.

Kata Kunci : Kemas Ulang Informasi, Perpustakaan Perguruan Tinggi
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ABSTRACT
Amanda, Yolandita Aurelia. 2021. Repackaging Information at the Technical
Implementation Unit (UPT) Library of the State Islamic University Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi. Library Science Study Program, Faculty of Adab and
Humanities. The 1st Supervisor : Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I and The 2nd
Supervisor : Syamsuddin, S.Ag., S. IPI., M.M.
This research discusses the repackaging of information at the UPT library of the
State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. The purpose of this
study was to find out how the process of repackaging information, obstacles in
repackaging information, and the impact of repackaging information on users at
the library of UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. This study uses descriptive
qualitative methods and data collection techniques with observation, interviews,
and documentation. The results of this study indicate that the information
repackaging process starts from the selection of library materials that you want to
transfer, then the library materials are packaged into the desired form, in this case
the print thesis becomes non-printed, after that the results of the information
repackaging are checked before uploading, dan finally the repackaged results
uploaded to the repository in PDF form. The obstacles faced are the lack of human
resources (human resources) and equipment in repackaging information. Those
two important points are significant obstacles in information repackaging
activities. Efforts have been made by the library, namely that is has submitted an
application to seek additional human resources and procurement of tools so that
information repackaging activities can run smoothly. The impact of repackaging
on users is that it makes it easier for users to find information anywhere and
anytime without being limited by time because they don’t need to come to the
library. Besides that, repackaging information can make users get information
quickly and accurately.

Keywords : Repackaging Information, College Library
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemas

ulang

informasi

adalah

mengubah

bentuk

atau

mengalihmediakan informasi, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Selain
karena untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi, kemas
ulang juga dapat membuat informasi menjadi lebih menarik sehingga
dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna.
Kegiatan kemas ulang informasi ini merupakan hasil dari upaya
mengatasi

ledakan

informasi

dan

persaingan

untuk

mendukung

perpustakaan atau lembaga induk dengan memberikan informasi yang
cepat, tepat, dan akurat untuk mendukung pembuatan keputusan. Dengan
kata lain, kemas ulang informasi merujuk pada penyajian informasi dalam
bentuk yang lebih dapat diterima dan digunakan.2
Di perpustakaan terdapat banyak sekali sumber informasi, tetapi
informasi yang demikian banyak menyulitkan pengguna dalam memilih
dan mendapatkan informasi yang diinginkannya. Bisa jadi dikarenakan
sumber informasi yang ada di perpustakaan belum dikemas dengan baik
dan semenarik mungkin.3
Saat ini pemustaka banyak yang kurang berminat untuk membaca
atau bahkan sekedar datang ke perpustakaan bisa jadi dikarenakan mereka
bosan atau tidak tertarik dengan koleksi yang itu-itu saja dan tidak ada sisi
menariknya. Kebanyakan dari pemustaka pasti banyak yang lebih memilih
untuk belajar, mencari sumber referensi, dan membaca dengan mencarinya
langsung di handphone yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
Untuk itulah kemas ulang informasi sangat penting agar pemustaka tertarik

2

Rosa Widyawan. 2014. Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi (Pengantar Pelayanan
Kemas Ulang Informasi). Jakarta : Media Kampus Indonesia. Hlm. 57
3
Endang Fatmawati. 2009. “Kemas Ulang Informasi : Suatu Tantangan Bagi
Pustakawan”. Media Pustakawan, Vol. 16, No. 1&2. Hlm. 23

1

untuk membaca dan mereka langsung bisa mengaksesnya dengan
handpone mereka tanpa harus ke perpustakaan.
Menurut Alan Bunch pengemasan informasi adalah sebuah
pendekatan untuk membantu diri sendiri, menekankan pada permasalahan
bahwa layanan informasi adalah memilih informasi yang sesuai, dan
memproses ulang informasi tersebut dalam sebuah bentuk yang benarbenar dapat dipahami, mengemas informasi, dan merancang semua bahan
ini

dalam

sebuah media

yang tepat

bagi

pengguna, sehingga

mengkombinasikan dua konsep yang melekat dalam istilah pengemasan
(yakni memproses ulang dan mengemas).4
Di kebanyakan perpustakaan Indonesia, pelayanan kemas ulang
informasi

dapat

dikategorikan

menjadi

dua

jenis

berdasarkan

pembuatannya. Pertama adalah pelayanan yang didasari atas prakarsa
lembaga atau perpustakaan, misalnya beberapa balai industri di bawah
Kementerian Perindustrian menyediakan pelayanan kemas ulang informasi
berupa poster, leaflets, atau booklets. Jenis kedua adalah pelayanan
berdasarkan pesanan di luar perpustakaan, baik dari organisasi induk
perpustakaan atau lembaga lain.5
Kegiatan kemas ulang informasi ini merupakan salah satu upaya
lembaga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi.
Melalui kegiatan kemas ulang informasi, lembaga dituntut untuk kreatif
dan inovatif dalam membuat dan menyediakan paket-paket informasi
dengan kemasan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Informasi yang dikemas tidak saja mempercantik kemasan
informasi yang akan disajikan, tetapi juga memudahkan pengguna dalam
memperoleh informasi. Selain itu juga menjadi nilai tambah (added value)
bagi sebuah perpustakaan. Pengguna biasanya pertama akan melihat

4

Yeni Pebrianti. 2015. “Kemas Ulang Informasi : Kumpulan Karya Tulis Ilmiah Peneliti
di Lingkup Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Bogor”. Jurnal
Pari, Vol. 1, No. 1. Hlm. 29
5
Rosa Widyawan. Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi (Pengantar Pelayanan Kemas
Ulang Informasi). Hlm. 46

2

tampilan luarnya apakah menarik atau tidak. Setelah tertarik pada kemasan
luarnya, biasanya pengguna akan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut
informasi apa yang terkandung di dalamnya. 6
Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kemas ulang informasi
menjadi kegiatan penting karena jutaan informasi diproduksi manusia
setiap menit dengan kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi,
bahkan dengan kemas ulang informasi para pemustaka mendapat
kemudahan untuk lebih memahami informasi yang melimpah itu.7
Sementara itu di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah mulai
mengalihmediakan

dari

tercetak

menjadi

softcopy,

yang

sedang

berlangsung saat ini adalah naskah-naskah jurnal dosen. Naskah-naskah
tersebut dialihmediakan dari tercetak ke non cetak (pdf). Selain itu juga di
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah mengalihmediakan skripsi lama
tahun 2018 kebawah.
Menurut Rosa Widyawan kemas ulang informasi yaitu proses
sistematik untuk memberikan nilai tambah pada informasi, dimana
penambahan nilai termasuk analisis dan sintesis, menyunting dan
memformat, serta menerjemahkan dokumen. Kemas ulang menjamin
keterbaruan, ketepatan, kesahihan, kelengkapan, kemudahan pemahaman,
kenyaman penggunaan, dan penyesuaian informasi untuk memenuhi
kebutuhan

pengguna

informasi

yang

dikemas

kembali

memberi

kemudahan dalam penyebaran informasi dan temu kembali informasi.8
Sedangkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hanya
melakukan kemas ulang terhadap jurnal dosen serta skripsi lama tahun
6

Endang Fatmawati. “Kemas Ulang Informasi : Suatu Tantangan Bagi Pustakawan”. Hlm.

27
7

Rosa Widyawan. Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi (Pengantar Pelayanan Kemas
Ulang). Hlm. 53
8
Rosa Widyawan. Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi (Pengantar Pelayanan Kemas
Ulang). Hlm. 55
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2018 kebawah dimana itu tidak sesuai dengan pengertian menurut Rosa
Widyawan dimana kemas ulang informasi menjamin keterbaruan dan
penyesuaian informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi.
Serta menurut Rosa Widyawan kemas ulang juga termasuk dalam kegiatan
menterjemahkan dokumen yang dimana belum dilakukan di Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
Selain itu proses kemas ulang informasi di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi juga belum melakukan analisa kebutuhan untuk mengetahui apa saja
yang kebutuhan informasi yang dibutuhkan pemustaka.
Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Kemas Ulang Informasi di Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi” dengan maksud untuk mengetahui bagaimana kegiatan
kemas ulang informasi serta kendala dan upaya dalam melakukan kemas
ulang informasi di perpustakaan tersebut dan dampaknya terhadap
pemustaka.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kemas ulang informasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
?
2. Apa dampak kemas ulang informasi terhadap pemustaka di Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam kegiatan kemas ulang informasi di
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ?
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C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana kemas ulang informasi di UPT
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
2. Untuk mengetahui dampak kemas ulang informasi terhadap pemustaka
di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam kegiatan kemas ulang
informasi di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
D. Manfaat Penelitian
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah bagi
perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya dibidang kemas ulang
informasi.
2. Dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap perpustakaan yang
diteliti dalam kegiatan kemas ulang informasi.
3. Sebagai acuan atau pedoman pengetahuan untuk kegiatan penelitian
pada masa yang akan datang.
4. Penelitian ini berguna untuk memperbaiki, meningkatkan, serta
menjadi solusi bagi pemecahan masalah dalam kegiatan kemas ulang
informasi.
5. Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana
studi Strata Satu (S.1) Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
E. Batasan Masalah
Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan lancar, maka peneliti
membuat batasan masalah agar bisa terfokus kepada yang ingin diteliti.
Peneliti memfokuskan hanya kepada proses kegiatan kemas ulang
informasi terhadap koleksi jurnal dan skripsi di UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Kemas Ulang Informasi
Menurut Ayu Wulansari Kemas ulang informasi dalam istilah
bahasa inggris yaitu repackaging information merupakan aktifitas yang
merubah bentuk kemasan informasi menjadi produk yang baru atau
sesuatu yang baru. Proses repackaging ini dilakukan untuk membentuk
format yang lebih cocok. Dalam perpustakaan, kemas ulang disesuaikan
dengan kebutuhan pengguna.9
Menurut Ayu Wulansari berdasarkan defenisi yang dikemukakan
oleh Dongardive pengemasan ulang informasi adalah rekaman fisik,
pengaturan dan penyajian informasi pada media tertentu dan dalam bentuk
yang diberikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan dan
penggunaan produk informasi.10
Menurut Ririn Anggraeni dan Mecca Arfa berdasarkan defenisi
yang dikemukakan oleh Widyawan kemas ulang informasi merupakan
kegiatan mengemas kembali atau mentransfer dari satu bentuk ke bentuk
yang lain dalam kemasan yang lebih menarik untuk memfasilitasi
interaktivitas pengguna dalam menerapkan informasi, dan pelayanan
kemas ulang informasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan
informasi spesifik.11
Sedangkan menurut Endang Fatmawati kemas ulang informasi
merupakan kegiatan penataan ulang yang dimulai dari menyeleksi
berbagai informasi dari sumber yang berbeda, mendata informasi yang

9

Ayu Wulansari. 2017. “Library Pathfinder : Kemas Ulang Informasi Dalam
Memudahkan Temu Kembali Bagi Pemustaka”. Jurnal Publis, Vol. 1, No. 2. Hlm. 46
10
Ayu Wulansari. “Library Pathfinder : Kemas Ulang Informasi Dalam Memudahkan
Temu Kembali Bagi Pemustaka”. Hlm. 46
11
Ririn Anggraeni dan Mecca Arfa. 2017. “Efektivitas Produk Kemas Ulang Informasi
Berupa Infografis Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran IPA”. Jurnal Ilmu Perpustakaan,
Vol. 6, No. 1. Hlm. 2
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relevan, menganalisis, mensintesa, dan menyajikan informasi yang sesuai
dengan kebutuhan pengguna.12
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemas
ulang informasi adalah suatu kegiatan merubah informasi menjadi suatu
produk yang baru dan menyajikannya dalam bentuk yang lain yang
disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
B. Faktor-Faktor Pentingnya Dilakukan Kemas Ulang Informasi
1. Menyesuaikan informasi dengan kebutuhan pemustaka.
Jika pembuat keputusan menginginkan tentang perkembangan
teknologi nano terkini, pustakawan akan memberikan laporan state of
the art masalah ini dalam bentuk laporan ringkas, atau ringkasan
eksekutif kepada mereka. Dalam kasus ini, pustakawan mengemas
ulang laporan penelitian tentang teknologi nano dalam ulasan literatur,
sehingga pemustaka bisa memanfaatkan informasi itu secara efektif.
2. Memberikan kemudahan penyebaran, pengorganisasian dan
untuk komunikasi.
Sementara orang mengalami kendala bahasa dalam memahami
informasi. Kendala ini masih bisa diatasi dengan menerjemahkannya.
Kadang-kadang masih ada hambatan format, misalnya informasi sains
dan teknologi hanya tersedia dalam bentuk jurnal tercetak, dan untuk
saat ini berlangganan jurnal tercetak terasa berat bagi perpustakaan di
indonesia. Dalam kasus ini, bentuk kemas ulang informasi seperti SDI
(Selected Dissemination Of Information) pustakawan dapat membantu
pemustaka untuk mengikuti pekembangan terkini disiplin ilmu yang
mereka imani.
3. Menyederhanakan informasi.
Bibliografi
penyederhanaan

beranotasi
informasi.

adalah
Tujuan

contoh

paling

bibliografi

tepat
untuk

menginformasikan keakuratan, relevansi dan kualitas sumber yang
12

Endang Fatmawati. “Kemas Ulang Informasi : Suatu Tantangan Bagi Pustakawan”.
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disitir. Bibliografi beranotasi ini adalah daftar sitasi buku, artikel, dan
dokumen.
4. Menyediakan kemudahan interaktivitas
Informasi yang tersedia di perpustakaan dalam berbagai format
dan subyek yang berlimpah, demikian pula informasi yang dapat
diakses pustakawan di luar tempat kerja mereka. Sementara pemustaka
memerlukan informasi spesifik, misalnya pencapaian riset teknologi.
Dengan adanya platform Web 2.0 yang menekankan pada interaksi
antar pengguna.13
C. Fungsi Kemas Ulang informasi
Menurut Ayu Wulansari berdasarkan pendapat Dongardive fungsi
melakukan kemas ulang informasi diantaranya, yaitu :
1. Sebagai alat untuk menyimpan informasi.
2. Sebagai penyortir sistematis dan selektif informasi yang berguna.
3. Sebagai sarana untuk transmisi informasi yang luas dan pengiriman.
4. Sebagai alat terjemahan.
5. Sebagai kesempatan bagi aplikasi praktis dari hasil penelitian.
6. Sebagai sarana untuk mempromosikan penyampaian informasi yang
relevan.14
Sedangkan menurut Endang Fatmawati fungsi kegiatan kemas
ulang informasi diantaranya, yaitu :
a. Memudahkan pengguna dalam memilih informasi.
b. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
c. Sarana penyebaran informasi yang efektif dan efisien.
d. Sebagai alat penerjemah terhadap suatu hal dengan cepat.
e. Mempercepat proses aplikasi hasil penelitian.
f. Menyediakan informasi secara cepat dalam memenuhi kebutuhan
pengguna.15
13

Rosa Widyawan. Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi (Pengantar Pelayanan Kemas
Ulang Informasi). Hlm. 46
14
Ayu Wulansari. “Libarary Pathfinder : Kemas Ulang Informasi Dalam Memudahkan
Temu Kembali Bagi Pemustaka”. Hlm. 47
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D. Tujuan Kemas Ulang Informasi
Menurut Endang Fatmawati tujuan utama kemas ulang informasi
adalah untuk menyajikan informasi ke dalam bentuk kemasan agar
informasi tersebut lebih dapat diterima, lebih mudah dimengerti, dan
dimanfaatkan pengguna. Secara lebih rinci dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Memudahkan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi.
2. Mempercepat penelusuran dan penemuan kembali informasi.
3. Mengevaluasi dan memberikan penafsiran seberapa jauh tingkat
pemanfaatannya.
4. Memberikan kepuasan kepada pengguna.
5. Mengawetkan koleksi, khususnya jika dikemas dari bentuk tercetak ke
bentuk digital.
6. Memudahkan pustakawan mengatur koleksi yang semakin bertambah
banyak.
7. Menghemat ruang dan rak untuk menyimpan koleksi tercetak.
8. Memudahkan penelusuran apalagi jika sudah dientri dalam pangkalan
data.
9. Mudah dibawa dan ditransfer dalam jejaring perpustakaan lain untuk
sharing

dan

transfer

pengetahuan

maupun

pengalaman

antar

pustakawan.16
Menurut Ririn dan Mecca berdasarkan pendapat Hartinah kemas
ulang informasi memiliki beberapa tujuan, yaitu :
a. Menyajikan informasi ke dalam bentuk kemasan menjadi informasi
yang lebih dapat diterima pemakainya dengan cara langsung dapat
memberi manfaat dan lebih mudah dimengerti isinya.
b. Menyediakan informasi dengan cara mensintesa data dan informasi
yang tersedia.
15

Endang Fatmawati. “Kemas Ulang Informasi : Suatu Tantangan Bagi Pustakawan”.
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c. Menyediakan sarana dan panduannya.
d. Meringkas dan mensintesa penelitian dan kajian atau evaluasi berbagai
aspek.
e. Mengumpulkan informasi mutakhir.
f. Meriview atau meninjau berbagai literatur dan dokumen.17
Sedangkan menurut Abd Aziz dan Lidya Christiani berdasarkan
pendapat Tupan dan Nashihuddin tujuan kemas ulang informasi yaitu :
1) Informasi yang didistribusikan dikemas dan disajikan untuk menarik
perhatian pengguna serta dapat memberikan gambaran yang jelas dan
mudah dimengerti oleh pengguna.
2) Penyederhanaan informasi yang sesuai dengan bidang tertentu.
3) Menyediakan sarana dan instruksi untuk menyusun produk kemas ulang
informasi.
4) Meninjau

berbagai

sumber

informasi

serta

memperhatikan

kemutakhiran dari informasi yang diperoleh.18
E. Manfaat Kemas Ulang Informasi
1. Bagi pemustaka
Sebagai rujukan atau referensi aktual karena informasi yang
terkemas memudahkan pemustaka dalam memperoleh informasi secara
akurat dala waktu yang relatif singkat karena informasi yang
dibutuhkan sudah tersaji.
2. Bagi pustakawan
a. Sebagai media bantu bagi pustakawan dalam memberikan
pelayanan yang optimal kepada pemustaka di bidang penelusuran
informasi.
b. Sebagai alat untuk mempermudah penyebaran, pengelolaan dan
untuk komunikasi.19

17

Ririn Anggraeni dan Mecca Arfa. “Efektivitas Produk Kemas Ulang Informasi Berupa
Infografis Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran IPA”. Hlm. 2
18
Abd Aziz dan Lidya Christiani. 2019. “Efektivitas Produk Kemas Ulang Informasi
Materi Pendidikan Pemakai Melalui Media Video Bagi Pemustaka di UPT Perpustakaan
Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 8, No. 2. Hlm. 58
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F. Proses Kemas Ulang Informasi
Sebelum melakukan kegiatan kemas ulang informasi kita harus
mengetahui langkah-langkahnya, yaitu :
1. Analisa kebutuhan (need analysis), mendiagnosis dan menganalisis
kebutuhan informasi yang dibutuhkan pengguna.
2. Memeriksa atau mensurvei profil pengguna dengan mempelajari dan
mengkaji data permintaan pengguna baik melalui kuesioner, surat,
usulan, maupun dengan mencermati latar belakang subyek pengguna.
3. Mendaftar dan mengidentifikasi tujuan pengemasan informasi.
4. Menyeleksi dan mengklasifikasi sumber informasi berdasarkan bidang
ilmu/subyek yang dilayani.
5. Menentukan sasaran audience, bentuk kemasan, dan membuat time
schedule serta merancang biaya.
6. Memilih, menyeleksi dan menentukan sumber/materi pustaka sesuai
dengan topik dan cakupannya.
7. Menentukan strategi dalam mencari jenis sumber informasi yang dapat
membantu menemukan informasi yang dibutuhkan.
8. Menentukan lokasi informasi dan bagaimana cara mengaksesnya
apakah menggunakan katalog perpustakaan, indeks, internet, maupun
CD-ROM.
9. Mengemas kembali informasi dengan cara mensintesa ke dalam
bentuk/format kemasan informasi sesuai dengan kebutuhan pemakai.
10. Melakukan pengontrolan dan pemantauan selama kegiatan pengemasan
berlangsung, meliputi : kemasan yang dibuat, validitas dan reliabilitas
informasi, proses pembuatan, maupun timbal balik dari pengguna.
11. Menetapkan cara dan sistem penyebarluasan kemasan informasi yang
sudah jadi.

19

Yeni Pebrianti. “Kemas Ulang Informasi : Kumpulan Karya Tulis Ilmiah Peneliti di
Lingkup Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Bogor”. Hlm. 32
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12. Mentransfer informasi dalam bentuk tercetak (printed out) maupun
basis data baik ke disket, CD-R/RW, CD-ROM, flashdisk/USB untuk
keperluan penyebaran.
13. Mendistribusikan,

menyebarkan,

mendiseminasikan,

memasarkan

kemasan informasi dengan cara promosi maupun pendidikan pemakai.
14. Menyampaikan kemasan informasi berupa paket maupun lembar
informasi kepada pengguna. Hal ini bisa dilakukan baik secara langsung
(face to face, door to door), telepon, via surat/pos, email, faksimil
maupun media lainnya.
15. Meninjau kembali (review) dengan cara menganalisis, mengekstrak dan
mensitir informasi ke dalam bentuk kemasan informasi yang lebih
efektif dan efisien.
16. Evaluasi kegiatan kemas ulang informasi. Dilakukan secara terus
menerus, dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu untuk
mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai dan
memenuhi target.20
Sedangkan menurut Ririn dan Mecca berdasarkan pendapat
Hartinah tahapan yang harus dilakukan dalam kemas ulang informasi
adalah :
a. Mendaftar dan mengindentifikasi tujuan.
b. Memeriksa dan mensurvei profil pemakai dan kebutuhan informasinya
atau menganalisis kebutuhan informasi pemakai.
c. Memilih sumber-sumber yang mengandung informasi berguna.
d. Mengevaluasi validitas dan reliabilitas informasi.
e. Mereview, menganalisis, mensintesa dan mengekstrak informasi ke
dalam bentuk informasi yang lebih efektif dan efisien bagi pemakai.
f. Mengemas kembali informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan
kebutuhan pemakai.

20
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g. Menyebarkan informasi dengan cara promosi, pendidikan pemakai dan
memasarkan informasi tersebut.
h. Mengevaluasi timbal balik dari pemakai.21
Maryati dan Yoganingrum juga menjelaskan proses kemas ulang
informasi sebagai berikut.
a. Menentukan konten yaitu dengan : menganalisis kebutuhan pengguna,
memperhatikan permintaan pengguna, dan menentukan informasi yang
tersedia.
b. Mengumpulkan bahan informasi : menelusur informasi dan bekerja
sama dengan stakeholders.
c. Menganalisis konten : mengelompokkan informasi dan menyusun
informasi.
d. Mengubah bentuk informasi : memilih jenis kemasan dan mengemas
informasi.
e. Mengevaluasi efektivitas dari proses dan bentuk kemasan informasi.22
G. Jenis-Jenis Kemas Ulang Informasi
Pelayanan Kemas ulang informasi dibagi menjadi

tiga jenis

berdasarkan rangkaian kesatuan oleh tingkat nilai tambah terhadap sumber
informasi orisinal. Berikut pemaparan penggolongan kemas ulang
informasi :
1. Lokasional dan Sarana Akses
Beberapa pelayanan kemas ulang memerlukan rancangan dan
penetapan panduan yang memberikan kemudahan identifikasi dan
penelusuran informasi primer yang diminati pemustaka. Pemustaka
yang menelusur tentang suatu masalah perlu memindai literatur secara
luas ke penjabaran masalah mereka yang lebih baik. Pustakawan yang
mendukung pencarian dan pengumpulan informasi perlu membuat
panduan untuk membantu pemustaka. Panduan tersebut contohnya
21

Ririn Anggraeni dan Mecca Arfa. “Efektivitas Produk Kemas Ulang Informasi Berupa
Infografis Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran IPA”. Hlm. 2
22
Tupan dan Wahid Nashihuddin. “Kemas Ulang Informasi Untuk Pemenuhan Kebutuhan
Informasi Usaha Kecil Menengah : Tinjauan Analisis di PDII-LIPI”. Hlm. 115
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adalah pathfinders, daftar sumber, bibliografis, indeks, abstrak, dan
database pesanan.
2. Sumber Representasional
Sarana representasional merumuskan kembali dokumen primer
ke dalam dokumen sekunder dan tersier. Dokumen primer digabung
dan disajikan ulang ke dalam berbagai bentu baru. Contohnya
terjemahan, ulasan, laporan state of the art, buku panduan dan manual.
3. Sumber Penafsiran dan Evaluasi
Ini merupakan dokumen yang dipesan atau pelayanan untuk
membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasi yang
ditafsirkan dalam konteks, sudut pandang, dan tujuan pemustaka.
Contohnya

adalah

ringkasan

eksekutif,

analisis

pilihan,

dan

23

rekomendasi.

H. Bentuk-Bentuk Kemas Ulang Informasi
Berbagai kemasan informasi dibuat sesuai dengan kebutuhan
informasi bagi pemakai. Selanjutnya berbagai macam sumber informasi di
perpustakaan dapat dikemas dengan beragam bentuk, yaitu :
1. Bibliografi, biasanya diterbitkan oleh perpustakaan atau badan penerbit
dengan tujuan untuk disebarkan kepada perpustakaan lain sebagai
bahan rujukan bagi pencari informasi baik secara tercetak atau terekam.
2. Sari Karangan, biasanya memuat keterangan seperti latar belakang,
tujuan, sasaran, metode, kesimpulan dan saran yang terdapat pada
dokumen aslinya.
3. Jasa penyebaran informasi ilmiah mutakhir, meliputi SDI (Selected
Dissemination of Information/terseleksi) dan CAS (Current Awareness
Service/terbaru) berupa lembar informasi maupun paket informasi.
Melalui layanan ini diharapkan pengguna selalu memperoleh informasi
mutakhir secara teratur dan terus menerus sesuai dengan bidang minat

23
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dan spesialisasinya. Informasi tersebut kemudian dikemas menjadi
majalah kesiagaan informasi.
4. Pangkalan data, dibagi menjadi 2 yaitu :
a. Pangkalan data lokal, untuk memenuhi kebutuhan informasi melalui
server lokal baik berupa soft file maupun CD ROM.
b. Pangkalan data online, berisi berbagai publikasi yang disajikan
dalam website. Misalnya : ProQuest, EBSCO, IEEE database.
5. Media pandang dengar (audio visual). Kemasan informasi ini berbentuk
gambar dan suara sehingga lebih menarik. Media pandang dengar
umumnya dapat berupa profil perpustakaan, program pendidikan
pemakai, serta media promosi jasa layanan perpustakaan. Misalnya :
CD interaktif, VCV, DVD, audio-video cassete.
6. Multi media. Sasaran pengguna pada bentuk pengemasan multi media
ini umumnya adalah kelompok. Misalnya pada saat ada pameran
perpustakaan, pengunjung disuguhkan beragam informasi mengenai
jasa layanan perpustakaan serta petunjuk cara mengaksesnya.
7. Kumpulan

abstrak,

diawali

dengan

menelusur,

menscan

data

bibliografis dan abstraknya berdasarkan bidang ilmu yang berasal dari
sumber informasi ilmiah. Selanjutnya kumpulan abstrak tersebut
dikemas dalam bentuk majalah abstrak.
8. Indeks artikel, terdiri dari indeks artikel jurnal dan indeks artikel
majalah. Kumpulan indeks artikel tersebut kemudian bisa dijadikan
majalah indeks.
9. Prosiding, kumpulan makalah yang dihimpun dari hasil seminar,
diskusi panel, loka karya, sarasehan, workshop, simposium, semiloka,
maupun temu ilmiah lainnya.
10. Publikasi cetak lainnya. Sebagai media promosi dan penyebaran
informasi untuk memperkenalkan jasa perpustakaan yang dapat
diberikan kepada pengguna, yaitu :
a. Selebaran, Yaitu lembaran kertas yang disebarkan kepada
pengguna, biasanya berisi publikasi koleksi terbaru.
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b. Newsletters, merupakan terbitan penting karena lebih fleksibel
dalam hal topik yang dicakupnya dan bentuk isi atau kandungannya.
c. Leaflet, merupakan sehelai kertas berupa lembaran tunggal dan
biasanya dilipat menjadi empat atau beberapa halaman.
d. Pamflet, yaitu penerbitan insidental dengan jumlah satu halaman
dan disebarluaskan secara cuma-cuma kepada pengguna yang
datang ke perpustakaan.
e. Brosur, merupakan buku tipis biasanya tidak lebih dari 12 halaman
dan isi informasinya lebih lengkap daripada selebaran dan leaflet.
Misalnya : pedoman perpustakaan, daftar majalah/jurnal, informasi
koleksi khusus, tambahan koleksi buku baru.
f. Poster, merupakan plakat berisi sebuah informasi mengenai
perpusdokinfo dan dipasang secara umum di papan pengumuman.
g. Banner, secara umum didefinisikan sebagai poster, memiliki ukuran
lebih besar dua sampai empat kali ukuran poster atau memiliki lebar
dan panjang melebihi ukuran poster A3, A2, A1 dan A0.
h. Spanduk, merupakan kain rentang berisi informasi perpusdokinfo
dan disebarkan dengan tujuan agar diketahui masyarakat secara
umum.24
Menurut Widyawan informasi tersedia dalam berbagai bentuk,
tidak hanya tercetak pada kertas seperti buku, majalah, jurnal dan koran
saja akan tetapi bisa juga dalam bentuk mikro, seperti microfilm dan
microfiche. Informasi juga tersedia dalam bentuk elektronik yang
disebarluaskan melalui internet. Namun, semua informasi dalam berbagai
bentuk ini telah melalui siklus informasi, atau berada dalam sebuah
perjalanan waktu yang diproses oleh media.25
Selain itu menurut Dongardive dalam Tupan dan Wahid ada
beberapa jenis produk hasil kemas ulang informasi, yaitu :
24

Endang Fatmawati. “Kemas Ulang Informasi : Suatu Tantangan Bagi Pustakawan”.

Hlm. 25
25

Rosa Widyawan. Agar Informasi Menjadi Lebih Seksi (Pengantar Pelayanan Kemas
Ulang Informasi). Hlm. 12-13
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1) Current Awareness Services (CAS)
Current Awareness Services adalah sistem layanan yang menjamin
bahwa semua informasi terkini tersedia bagi pengguna pada waktu yang
tepat dan nyaman digunakan. Kemasan informasi ini dapat berupa info
kilat, yaitu informasi terbaru atau mutakhir dari berbagai informasi
yang diseleksi berdasarkan kebutuhan pengguna.
2) Selective Dissemination of Information (SDI)
SDI atau diseminasi informasi terseleksi merupakan kemas ulang
informasi yang disediakan berdasarkan isu atau topik tertentu
berdasarkan kebutuhan pengguna. Tujuan SDI ini untuk menarik
perhatian pengguna dengan berbagai literatur terkini yang relevan
dengan praktik profesi mereka. Wujud kemasan SDI berupa paket
kesiagaan informasi.
3) Analisis dan Konsolidasi Informasi
Jenis kemasan informasi berupa konten informasi dan pengetahuan
baru yang cukup detail dan teliti untuk mengkaji topik tertentu. Bentuk
kemasan informasi ini berupa tinjauan literatur (literatur review), studi
kasus (case studies), dan state of the art papers. Tinjauan literatur
merupakan satu set kemasan informasi yang berisi informasi kritis dari
pengetahuan terbaru. Tinjauan literatur berfungsi sebagai literatur
sekunder karena tidak memberikan informasi secara lengkap tentang
topik yang ditinjau sehingga pembaca harus merujuk pada sumber
informasi primer jika ingin melihat dokumen full text-nya. Studi kasus
merupakan kemasan informasi berisi analisis suatu kasus atau situasi
tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dalam
situasi yang sama. State of the art papers merupakan suatu tinjauan dari
suatu topik dengan pengamatan khusus terhadap perkembangan atau
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Adapun tujuan
dari kemasan-kemasan informasi tersebut untuk membantu pengguna
jasa perpustakaan yang tidak memiliki waktu untuk mengikuti
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perkembangan informasi iptek terbaru sehingga perlu disediakan
subjek-subjek informasi tertentu bagi mereka.
4) Abstrak
Abstrak berupa kumpulan ringkasan informasi suatu publikasi,
seperti jurnal, presentasi konferensi, hasil penelitian, buku, atau
dokumen paten. Abstrak tidak memberikan interpretasi secara
menyeluruh

dari

isi

publikasi

atau

dokumen,

tetapi

hanya

menginformasikan tentang pengumpulan data, metode statistik, dan
penyajian hasil kajian/penelitian dalam bentuk tabel atau grafik
sehingga dapat mudah dimengerti oleh pengguna.
5) Terjemahan dokumen
Kemasan informasi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca
dalam memahami isi informasi suatu terbitan atau publikasi sesuai
dengan bahasa asli pembaca. Pembuatan kemasan ini membutuhkan
personel yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan bahasa yang
memadai, khususnya untuk men-translate bahasa asing ke bahasa lokal.
6) Direktori
Direktori merupakan kemasan informasi dalam bentuk buku
referensi yang disusun secara alfabetis. Direktori berupa kumpulan
informasi tentang daftar kontak alamat orang, institusi/organisasi, dan
sebagainya yang biasanya disusun secara sistematis atau alfabetis.
7) Newsletters
Newsletters merupakan bentuk kemasan informasi populer dari
media yang berguna untuk menyebarluaskan berita terkait dengan
aktivitas, kegiatan, publikasi, riset, komunitas, dan orang-orang
populer.26

26

Tupan dan Wahid Nashihuddin. 2015. “Kemas Ulang Informasi Untuk Pemenuhan
Kebutuhan Informasi Usaha Kecil Menengah : Tinjauan Analisis di PDII-LIPI”. Jurnal
Dokumentasi dan Informasi, Vol. 36, No. 2. Hlm. 113
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I. Dampak Kemas Ulang Informasi Terhadap Akses dan Pemanfaatan
Koleksi
Beberapa dampak dari kegiatan kemas ulang informasi diantaranya
adalah :
1. Perpustakaan mampu menyediakan kemasan-kemasan informasi yang
siap pakai yang dapat dijual kepada masyarakat/pengguna dengan
segmentasi yang telah ditentukan.
2. Banjir informasi yang terus menerus apabila tidak ditangani oleh
perpustakaan akan membawa dampak pada pembengkakan cost
perawatan dan pengelolaan, sehingga apabila dibandingkan dengan
biaya yang dihasilkan dari pemanfaatan informasi akan sangat tidak
signifikan. Dengan kemas ulang informasi maka perpustakaan dapat
menekan biaya (cost) bagi perawatan dan pengelolaan, sekaligus dapat
memanfaatkan hasilnya sebagai bentuk layanan “penjualan informasi”
di perpustakaan kepada pengguna yang membutuhkan.
3. Adanya kemas ulang informasi ini akan memotong biaya dan juga
waktu yang dibutuhkan oleh pengguna dalam mencari, memilih, dan
memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Hal ini dikarenakan
pengguna dengan mudah mendapatkan kemasan informasi yang siap
pakai dan disediakan oleh perpustakaan secara mudah, cepat, tepat dan
hemat waktu.
4. Kemas ulang informasi ini merupakan peluang komoditas bagi
perpustakaan yang berpotensi sebagai bidang usaha informasi di
perpustakaan yang akan mampu menghasilkan pemasukan. Hal ini
tentunya akan membantu melepaskan image perpustakaan sebagai “cost
institution” menjadi “benefit institution”. Artinya perpustakaan tidak
lagi dianggap sebagai lembaga yang hanya “menyedot” biaya dan
punya ketergantungan terhadap biaya, menjadi perpustakaan yang
mampu memberikan keuntungan dan membiayai kegiatannya sendiri.27
27

Yeni Pebrianti. “Kemas Ulang Informasi : Kumpulan Karya Tulis Ilmiah Peneliti di
Lingkup Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPPBAT) Bogor”. Hlm. 33
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J. Studi Relevan
Studi relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah
pernah dibuat dan dianggap cukup relevan/mempunyai keterkaitan dengan
judul atau topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari
terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama.
Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu
yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut
beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan studi relevan :
Tabel 2.1
Studi Relevan
No
1

Penulis
Muchlis

Sumber

Judul

Hasil

Skripsi
2017
http://repositori.
uinalauddin.ac.id

Analisis Kemas
Ulang Informasi
di Perpustakaan
Utsman
Bin
Affan
Universitas
Muslim
Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah
untuk
mengetahui
proses
kemas ulang informasi yang
telah dilakukan oleh pihak
perpustakaan Utsman Bin
Affan Universitas Muslim
Indonesia
dan
untuk
mengetahui bagaimana bentuk
kemas ulang informasi yang
telah disediakan oleh pihak
perpustakaan Utsman Bin
Affan Universitas Muslim
Indonesia.
Jenis
penelitian
yang
digunakan adalah deskriptif
kualitatif
dan
untuk
memperoleh informasi yang
sesuai
dengan
tujuan
penelitian,
peneliti
menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini yaitu kemas
ulang
informasi
di
perpustakaan Utsman Bin
Affan belum terealisasi dengan
baik sebab pihak perpustakaan
hanya menyediakan bentuk
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kemas ulang seperti katalog,
buku,
bibliografi,
brosur,
leaflet,
spanduk,
serta
kumpulan
kegiatan
yang
diambil dalam bentuk foto atau
gambar kemudian dirangkum
ke dalam aplikasi yang akan
menghasilkan
video
dokumenter.
Persamaan
penelitian
ini
dengan penelitian diatas adalah
jenis penelitian yang sama
sama menggunakan deskriptif
kualitatif
serta
teknik
pengumpulan data yang sama
sama menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
Perbedaannya terletak pada
lokasi
penelitian.
Yaitu
penelitian terdahulu dilakukan
di Perpustakaan Utsman Bin
Affan, sedangkan penelitian ini
dilakukan
di
UPT
Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi. Serta
perbedaan lainnya terletak
pada rumusan masalah dimana
penelitian sebelumnya terfokus
pada proses dan bentuk dari
kemas ulang informasi dan
tidak membahas mengenai
kendala-kendala yang dihadapi
dalam kemas ulang informasi,
sedangkan
penelitian
ini
peneliti
juga
membahas
mengenai
kendala-kendala
dalam kemas ulang informasi.
Kemudian penelitian diatas
tidak dijelaskan juga mengenai
dampak kemas ulang informasi
yang dirasakan oleh pemustaka
sedangkan di penelitian ini
dijelaskan mengenai dampak
kemas
ulang
informasi
terhadap pemustaka di UPT
Perpustakaan UIN Sulthan
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2

Mohammad
Rifqi
Muzaki

Skripsi
2017
https://repositor
y.uinjkt.ac.id

Kemas
Ulang
Informasi
Koleksi
Antiquariat
(Langka)
Di
Perpustakaan
Arsip Nasional
Republik
Indonesia
(ANRI) Jakarta
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Thaha Saifuddin Jambi.
Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui proses kemas
ulang
informasi
koleksi
Antiquariat di perpustakaan
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia.
Metode
penelitian
menggunakan
penelitian
deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.
Teknik pengumpulan data
adalah dengan wawancara dan
observasi langsung.
Kegiatan
kemas
ulang
informasi koleksi Antiquariat
di perpustakaan ANRI melalui
beberapa tahapan meliputi
seleksi koleksi, lalu dilakukan
pengolahan seperti biasa yaitu
klasifikasi hingga memasukkan
data ke dalam database dan
penataan, lalu koleksi tersebut
akan di tindak lanjut seperti
alih media dan penerjemahan
koleksi yang berbahasa asing.
Sehingga hasil dari kemas
ulang informasi tersebut bisa
berbentuk fisik koleksi yang
baru ataupun dalam bentuk file
digital.
Persamaan
penelitian
ini
dengan penelitian diatas yaitu
dalam hal metode penelitian
yang sama sama menggunakan
penelitian deskriptif kualitatif
dan
sama
sama
ingin
mengetahui
kendala
serta
upaya
mengatasi
kendala
dalam kegiatan kemas ulang
informasi.
Perbedaannya yaitu penelitian
diatas membahas kemas ulang
koleksi langka di perpustakaan
ANRI Jakarta, sedangkan
penelitian ini membahas kemas

3

Hendro
Anto
Ferdinan
Silitonga

Skripsi
2019
http://repositori.
usu.ac.id

ulang koleksi skripsi di
Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha
Saifuddin
Jambi.
Kemudian penelitian diatas
tidak dijelaskan juga mengenai
dampak kemas ulang informasi
yang dirasakan oleh pemustaka
sedangkan di penelitian ini
juga
menjelaskan tentang
dampak kemas ulang informasi
di UPT Perpustakaan UIN
Sulthan
Thaha
Saifuddin
Jambi.
Analisis Kemas Tujuan penelitian ini adalah
Ulang Informasi untuk menganalisis kemas
Pada
ulang
informasi
yang
Perpustakaan
dilakukan di Perpustakaan
Universitas
Universitas Medan Area.
Medan Area
Metode
penelitian
yang
digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data
yaitu
dengan
observasi,
wawancara, dan dokumentasi.
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa skripsi
yang diinput ke repository,
jurnal
dan
koran
yang
dilanggan kemudian di publish
ke pengguna dan brosur
merupakan produk kemas
ulang informasi.
Kendala
dalam kemas ulang informasi
yaitu pada sumber daya
manusia yang belum mumpuni
dan juga masalah waktu yang
tidak
sebentar
ketika
melakukan
kemas
ulang
informasi.
Persamaan
penelitian
ini
dengan penelitian diatas yaitu
sama sama menggunakan
metode deskriptif kualitatif dan
teknik
pengumpulan
data
dengan observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Serta sama-
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sama membahas proses dan
produk dalam kemas ulang
informasi.
Perbedaannya yaitu penelitian
diatas
tidak
dituliskan
upaya/solusi
dalam
menghadapi kendala ketika
melakukan kegiatan kemas
ulang informasi, sedangkan
penelitian ini juga ingin
mengetahui upaya/solusi dalam
menghadapi kendala ketika
melakukan kegiatan kemas
ulang informasi. Kemudian
penelitian
diatas
tidak
dijelaskan
juga
mengenai
dampak kemas ulang informasi
yang dirasakan oleh pemustaka
sedangkan dalam penelitian ini,
peneliti menjelaskan mengenai
dampak kemas ulang informasi
terhadap pemustaka.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.,
secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.28
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di UPT Perpustakaan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berlokasi di Jln. Jambi - Ma.
Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan
dari sumber utama.29 Dalam penelitian ini data primer diperoleh
dari pustakawan dan pemustaka yang ada di UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
b. Data Sekunder
Menurut Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi bahwa Data
sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan, diolah dan
disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk-bentuk
publikasi atau jurnal, data yang dikumpulkan ini sebaiknya

28

Lexy J. Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :
Remaja Rosdakarya. Hlm. 6
29
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Hlm. 157
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disebutkan secara rinci baik jenis, sumber, maupun jangka
waktunya jika memungkinkan.30
Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari buku, jurnal, serta
dokumentasi lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat
diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara
dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden,
yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan
peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.31
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data, yaitu sebagai
berikut :
a. Sumber data berupa orang yaitu Pustakawan yang ada di UPT
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
b. Sumber data berupa tempat/suasana yaitu berupa kegiatan kemas
ulang informasi yang dilakukan pustakawan di UPT Perpustakaan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Sumber data berupa dokumen yaitu berupa dokumen-dokumen
penting yang mendukung kegiatan kemas ulang informasi.
D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merujuk kepada orang/individu atau kelompok yang
disajikan unit atau satuan (kasus) gambaran diteliti. Subjek penelitian
merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang
suatu fakta atau pendapat.32 Subjek penelitian ini adalah sumber informasi
untuk mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan atau bisa disebut
30

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi. 2018. Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi :
Fakultas Adab dan Humaniora. Jambi : UIN STS Jambi. Hlm. 45-46
31
Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :
Rineka Cipta. Hlm. 172
32
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. Bandung : Alfabeta. Hlm. 218
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dengan informan. Cara penentuan subjek penelitian ini adalah dengan cara
purposive sampling.
Menurut sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu
ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang
kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan
memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. 33
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah
Pustakawan dan pemustaka di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi yang berjumlah sebanyak 7 orang termasuk kepala
perpustakaan.
E. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk
mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam
upaya pengumpulan sebanyak-banyaknya informasi yang berhubungan
dengan fokus masalah yang diteliti.34
Pada observasi ini, peneliti cukup melihat dan mengamati keadaan
sekitar dari tempat penelitian yang dalam hal ini pengamatan langsung
terhadap objek dari proses kemas ulang informasi di UPT
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.35
Percakapan

yang dimaksud

adalah proses

tanya-jawab

yang

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap
muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau
keterangan-keterangan.

33

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 219
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 226
35
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Hlm. 186
34
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Pada metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara
dengan pihak perpustakaan menggunakan jenis wawancara semi
terstruktur karena

bersifat

lebih bebas jika

dibandingkan

wawancara terstuktur serta bersifat lebih terbuka, dimana pihak
yang diajak wawancara dapat mengemukakan pendapatnya dan
ide-idenya sehingga informasi yang diterima lebih rinci dan mudah
dipahami oleh peneliti. Namun dalam wawancara semi terstruktur
ini ada batasan tema dan alur pembicaraan agar tidak keluar dari
konteks pembicaraan.
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept
interview, di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas jika
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah
untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana
pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.36
Dalam wawancara ini peneliti diberi kebebasan sebebasbebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur
alur dan setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah
disusun sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan guideline
wawancara sebagai pedoman penggalian data.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen

bisa

berbentuk

tulisan,

gambar,

atau

karya-karya

monumental dari seseorang. Pengumpulan data melalui dokumentasi
diperlukan seperangkat alat atau instrumen yang memandu untuk
pengambilan data-data dokumen.37
Dalam penelitian ini dokumentasi yang diambil meliputi sejarah,
geografis, struktur organisasi, visi misi, dan foto-foto kemas ulang
informasi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
36
37

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 233
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 240
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F. Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.38
Menurut Miles and Huberman terdapat 3 aktivitas dalam analisis
data, yaitu :
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.39
Dalam mereduksi data, peneliti dapat merangkum, mengambil
data yang penting saja dan membuang data yang dianggap tidak
penting. Data yang penting tersebut terfokus pada bidang yang peneliti
ambil yaitu tentang kemas ulang informasi.
2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman
menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif.40

38

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 244
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 247
40
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 249
39
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Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk
memahami pemasalahan yang terjadi serta dapat merencanakan
kegiatan selanjutnya.
3. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing/verification)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau
gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 41
G. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis
sehingga lebih mudah diolah.42 Instrumen yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
1. Pedoman Wawancara, yaitu tulisan singkat yang berisi daftar informasi
yang

harus

dikumpulkan.

Pertanyaan-pertanyaannya

yang

membutuhkan jawaban-jawaban yang panjang, bukan jawaban ya atau
tidak.
2. Kamera, digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk
merekam kejadian penting pada suatu peristiwa, baik dalam bentuk
foto maupun video.
3. Tape Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan
pengumpulan data.

41
42

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 253
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Hlm. 203
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4. Pensil, ballpoint, buku, digunakan untuk menuliskan informasi yang
didapat dari narasumber.
H. Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya
peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data,
yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan
data dan berbagai sumber.43
Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu :
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik/Metode
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek
dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.
3. Triangulasi Teoritik/waktu
Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data
yang lebih valid sehingga lebih kredibel.44

43
44

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Hlm. 241
Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Hlm. 127
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UIN STS JAMBI
1. Sejarah Singkat
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah salah satu UPT yang
turut dalam menjunjung melaksanakan program Tri Dharma
Perguruan Tinggi.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berdiri bersamaan dengan
berdirinya IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu pada tahun
1963. Pada awalnya koleksi masih terbatas dan belum mempunyai
gedung sendiri, akan tetapi menempati salah satu ruangan kuliah di
Telanai Pura, Kota Jambi.
Pada tahun 1971 perpustakaan pusat telah menempati gedung
berukuran 340 m2. Organisasi manajemen penyelenggaraannya masih
bersifat sederhana. Sistem pengolahan bahan pustaka dan bentuk
pelayanan sirkulasinya belum dilaksanakan secara profesional. Hal ini
disebabkan oleh kondisi sumber daya manusia yang belum memiliki
dasar pengetahuan dan pendidikan tentang ilmu perpustakaan.
Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kebutuhan yang semakin mendesak maka suatu
keharusan untuk membudayakan perpustakaan sebagaimana fungsinya
sebagai jantung perguruan tinggi. Maka pada kampus II (mendalo)
dibangun gedung perpustakaan yang memadai seluas 3.700 m2 dan
resmi beroperasi pada tahun akademik 2002/2003 untuk seluruh
civitas akademika IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kini kondisi
pusat perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi semakin
membenah diri yaitu dengan peningkatkan sumber daya manusia
melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan mutu dan layanan
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melalui automasi perpustakaan, alokasi anggaran dan termasuk sistem
pengembangan koleksi.
Pimpinan pusat UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi hingga hari ini adalah sebagai berikut :
a. Drs. Rafi’i Nazari (1982-1986)
b. Drs. Habli A. Muhy (1986-1990)
c. Drs. H. M. Yusuf (1990-1992)
d. Drs. A. Gani, AM (1992-2002)
e. Drs. Buchori Katutu, MM (2002-2007)
f. Drs. Marsaid, MA (2007-2011)
g. Dr. Saidah Ahmad, M. Pd (2011-2015)
h. Dr. Raudhoh, S.Ag., SS., M.Pd.I (2015-2018)
i. Abdul Halim, S.Ag., M. Ag (2018-2019)
j. Muhammad Isnaini, M. Hum (2019-sekarang)45
2. Visi dan Misi
Perpustakaan sebagai jantung perguruan tinggi memiliki amanah
sangat mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka seharusnya
perpustakaan mampu menghidupkan dinamika perguruan tinggi
tersebut. Perpustakaan merupakan sumber belajar utama bagi segenap
civitas akademika. Dari perpustakaan ini harusnya beragam informasi
dapat digali dan dikembangkan dalam rangka mencapai terwujudnya
cita-cita UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Adapun

visi

dan

misi

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu sebagai
berikut :
a. Visi
Visi merupakan gambaran besar dari kegiatan yang akan
dilakukan dan hasil atau out put serta dampak yang diharapkan
guna disumbangkan untuk kemajuan.

45

Pedoman Pusat Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017
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Adapun visi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

adalah

“Mewujudkan

Perpustakaan

yang

Inovatif,

Responsif, dan Kompetitif”.
b. Misi
1) Menyediakan koleksi yang up to date (mutakhir) dan relevan
dengan kebutuhan civitas akademika.
2) Menyediakan layanan prima kepada pemustaka.
3) Mengembangkan

jaringan

kerjasama

antar

perpustakaan

perguruan tinggi islam maupun lembaga informasi dan
dokumentasi lainnya.
4) Mengembangkan sistem perpustakaan berbasis digital.
3. Tujuan dan Fungsi
Tujuan dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu sebagai berikut :
a. Tujuan
1) Memperkenalkan tentang status keberadaan UPT Perpustakaan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta tugas-tugas yang
diembannya.
2) Memperkenalkan tentang bentuk organisasi dan manajemen
penyelenggaraan UPT perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
3) Memperkenalkan tentang berbagai ragam bahan informasi.
4) Memberikan informasi tentang sistem dan pola kebijakan bahan
pustaka.
5) Memperkenalkan tentang sistem pengelolaan bahan pustaka.
6) Untuk memperkenalkan tentang sistem dan bentuk layanan
sirkulasi/referensi serta tata tertib pemustaka.
7) Memperkenalkan staf penyelenggaraan UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8) Menjadikan perpustakaan sebagai sahabat dalam studi civitas
akademika.
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b. Fungsi Perpustakaan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi berfungsi menunjang tujuan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yaitu: proses belajar mengajar, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Secara khusus, pusat perpustakaan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berfungsi sebagai berikut :
1) Menyusun konsep rencana dan program kerja.
2) Menyajikan sumber-sumber informasi untuk kepentingan
pendidikan dan penelitian.
3) Merencanakan

pengembangan

perpustakaan

untuk

mewujudkan perpustakaan digital.
4) Mengembangkan SDM pustakawan yang profesional.
5) Memberikan pelayanan kepada pemustaka secara efektif dan
efisien.
6) Memelihara dan melestarikan bahan pustaka.
7) Mengelola bahan-bahan pustaka.
8) Melaksanakan administrasi perpustakaan.
9) Menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya.
10) Pengendalian dan pengevaluasian kinerja pustakawan maupun
tenaga kepustakawanan.
11) Melaksanakan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi
dan status badan lain didalam/luar negeri.
12) Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan
kegiatan serta penyusunan laporan.
4. Dasar Hukum
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi memiliki dasar hukum sebagai berikut :
a. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
c. Peraturan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
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d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0068/U/1991
tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
e. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No.
162/1967 tentang persyaratan minimal perguruan tinggi.
f. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta
Kepala

Badan

Administrasi

Kepegawaian

Negara

No.

53649/MPK/1998, No. 15/SE/1988.
g. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya No.
09/MENPAN/2014.
h. PP. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
i. Peraturan Menteri Agama No. 21 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
j. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 13 Tahun 2017
tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
5. Kedudukan dan Peran
Perpustakaan merupakan unit khusus di bawah naungan
rektorat. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan
yang bertanggung jawab kepada rektor serta penggunaan dilakukan
oleh wakil rektor 1 bidang akademik dan pengembangan lembaga.
Kepala perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah
mendapat pertimbangan dari senat institut. Masa jabatan selama empat
tahun dengan maksimal masa perpanjang satu kali (2 periode).
6. Latar Belakang Pendidikan Petugas (Pustakawan/Staf)
Petugas merupakan salah satu komponen penting dalam suatu
lembaga pendidikan, tanpa adanya petugas (pustakawan/staf) maka
perpustakaan tidak akan berfungsi selayaknya perpustakaan. Petugas
perpustakaan sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan ilmu
perpustakaan agar mempermudah dalam mengelola perpustakaan.
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Petugas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak
semua memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan hanya
saja karena kurangnya tenaga kerja di perpustakaan tersebut. Namun,
petugas berusaha untuk mengelola, melestarikan dan mengembangkan
perpustakaan agar dapat melayani banyak orang.
Untuk lebih jelasnya latar belakang pendidikan pustakawan/staf
di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1
Pendidikan Pengelola UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi Tahun 202046
No

Nama

1

Mohd. Isnaini, M. Hum

2

Drs. Johanis, M. Pd.I

3

Usman Fahmy, M. Pd.I

4

Pangkat dan Golongan
Pembina Tk.I/IV b

Pendidikan dan Asal
Perguruan Tinggi
S2 IPT Universitas
Indonesia

Pembina Utama
Madya/IV d

S2 MPI UIN STS Jambi

Pembina/IV a

S2 MPI UIN STS Jambi

Suharto, M. Pd.I

Penata/III c

S2 MPI UIN STS Jambi

5

Mediandri, S. IP

Penata Tk.I/III d

S1 IPT IAIN STS Jambi

6

Sukardiono, S. IP

Penata/III c

S1 IPT IAIN STS Jambi

7

Affan Shopiawan, S. Fil.I

8

Murjoko, S. Kom

Penata/III c

9

Aqlina Usman, S. Sos

Penata/III c

10

Nadia Resky, S. HI

11

Tugino

12

Wardah, S. Pd

46

Penata Tk.I/III d

Penata Muda Tk.I/III b

S1 Filsafat IAIN STS
Jambi
S1 Teknik Informasi
Stikom DB Jambi
S1 IPT Universitas
Padjajaran
S1 Hukum Islam STAIN
Bukit Tinggi

Pengatur Tk.I/II d

-

-

S1 Akuntansi Univ.
Muhammadiyah Surakarta

Dokumentasi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
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13

Ida Laila, S. IP

-

S1 IPT IAIN STS Jambi

14

Kartina

-

-

15

Yuda Dasril Ilpat, S. Pd

-

S1 Pend. Fisika IAIN STS
Jambi

7. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi berdasarkan peraturan kepala Perpustakaan Nasional RI No. 13
Tahun 2007 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
sebagai berikut.
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Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERPUSTAKAAN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PERIODE TAHUN 2019-2023
Rektor
Prof.Dr.H.Su’aidi
Asy’ari,MA,.Ph. D

Wakil Rektor 1
Dr.Rofiqoh Ferawati,SE.,M.El

Kelompok Jabatan

Kepala UPT Perpustakaan

Fungsional Pustakawan

Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum

Tata Usaha
Drs.
Johanis,M.Pd.I
Nadia Rezky, S.HI
Layanan Teknis

Kaur IT
Murjoko,S,Kom

Layanan Pemustaka

Ruang

Kaur Sirkulasi

Kaur

Kaur Terbitan

Kaur Karya Ilmiah

Processing

Sukardiono,

Referensi

Berseri

Affan Shopiawan,

Nailul Husna,

S.IP

Yuda Dasril

Wardah, S.Pd

S.Fil.I

MA

Iffat, S.Pd
Staf
Ida Laila, S.IP
Tugiono

Pemustaka
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8. Koleksi Perpustakaan
a. Profil Koleksi
Koleksi perpustakaan merupakan hal terpenting dalam
perpustakaan yang merupakan daya tarik bagi pemustaka agar
datang ke perpustakaan. Pengembangan koleksi sangat diperlukan
untuk mengingkatkan pemanfaatan perpustakaan dalam menunjang
pelaksanaan tugas civitas akademika. Koleksi yang ada diupayakan
memadai jumlahnya, relevan, serta mutakhir informasinya agar
sesuai dengan kebutuhan pendidikan pemustaka.
Setiap tahunnya, UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi selalu melakukan pembaharuan koleksi melalui
program pengadaan buku.
b. Organisasi Koleksi
Koleksi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi dikelompokkan menurut sistem klasifikasi DDC dan khusus
untuk kelas Agama Islam dikelompokkan menurut sistem
klasifikasi islam.
c.

Shelving (Penyusunan Buku di Rak)
Shelving merupakan kegiatan penyusunan koleksi menurut
aturan tertentu yang ditata rapi agar memudahkan pemustaka
dalam mencari koleksi. Koleksi dikelompokkan berdasarkan jenis
buku kemudian buku disusun di rak berdasarkan nomor kelas.
Rak koleksi yang ada di UPT Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi dibuat dua area, koleksi umum dan koleksi
islam. Koleksi tersebut disusun berdasarkan bagan klasifikasi
tersendiri.

d. Pelabelan Buku
Sistem pelabelan diperlukan untuk menempatkan koleksi buku
sesuai dengan kelasnya. Pelabelan ditempatkan 3 cm dari bawah
punggung buku.
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9. Kondisi Fasilitas
Fasilitas merupakan salah satu hal yang penting dalam
perpustakaan guna meningkatkan kualitas suatu perpustakaan. Dengan
adanya fasilitas maka akan mendukung kelancaran aktivitas pelayanan
di sebuah perpustakaan.
Berdasarkan observasi 2020/2021 mengenai fasilitas UPT
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 4.2
Kondisi Fasilitas UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi 2020/2021
No

Ruang

1

Sirkulasi

2

Skripsi

3

Terber

4

Referensi

Fasilitas
Rak Buku
Komputer Petugas
Komputer Pengunjung
Meja Staf
Meja Baca
Kursi
AC
Kipas Angin
Rak Buku
Komputer Petugas
Meja Petugas
Meja Baca
Kipas Angin
AC
CCTV
Rak Buku
Meja Petugas
Meja Baca
Kursi
Komputer
Rak Buku
Meja Petugas
Meja Baca
Komputer Petugas
Kursi
Kipas Angin
Jumlah
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Jumlah
91
5
6
5
93
74
2
3
23
2
2
11
1
3
2
9
2
2
6
2
24
4
11
2
38
1
424

Ket
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

10. Layanan Perpustakaan
a. Jenis Layanan
1) Layanan Sirkulasi
Layanan sirkulasi merupakan kegiatan peminjaman dan
pengembalian koleksi perpustakaan berupa buku (monograf).
Biasanya peminjaman maupun pengembalian buku dilakukan
secara otomasi. Jika terjadi pemadaman listrik atau gangguan
jaringan internet, maka layanan sirkulasi dilakukan secara
manual yaitu dengan mengambil 2 slip untuk peminjaman dan
terbatas hanya 2 eksemplar saja.
2) Layanan Referensi
Layanan referensi merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan informasi pemustaka. Koleksi referensi yang ada
seperti kamus, bibliografi, indeks, abstrak, atlas, peta,
ensiklopedia, tafsir, serta kumpulan fatwa ulama. Koleksi
referensi ini tidak dapat dipinjamkan melainkan hanya dapat
dibaca

ditempat.

Namun,

boleh

menfoto-copy

apabila

memerlukannya.
3) Layanan Skripsi
Layanan skripsi merupakan layanan yang menyediakan laporan
hasil penelitian (tugas akhir) yang dihasilkan oleh mahasiswa
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Layanan ini biasanya
dijadikan tempat mahasiswa mencari bahan rujukan untuk
penyusunan skripsi.
4) Layanan Terbitan Berseri
Layanan terbitan berseri merupakan layanan yang menyediakan
koleksi berupa publikasi yang terbit secara berkala, seperti
majalah, koran/surat kabar, buletin, dan jurnal. Layanan ini
juga tidak dapat dibaca ditempat seperti halnya layanan
referensi. Namun dapat menfoto-copy bagian yang perlu
dengan melapor kepada petugas layanan.
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5) Layanan Fotocopy
Layanan ini terbatas pada koleksi khusus seperti skripsi dan
terbitan berseri dengan biaya yang ditentukan oleh pihak
perpustakaan.
b. Sistem Layanan
Berikut jadwal layanan yang ada di UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Tabel 4.3
Sistem Layanan
Hari

Jam Layanan

Istirahat

08.00-15.00

11.45-13.00

Libur

Libur

Senin-Jumat
Sabtu, Minggu dan
libur nasional

c. Keanggotaan
Civitas Akademika yang ada di UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi berhak menjadi anggota dan menggunakan fasilitas
perpustakaan jika memenuhi syarat berikut.
1) Mahasiswa D3, S1, S2, dan S3.
2) Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3) Tenaga Fungsional Umum atau Jabatan Fungsional Tertentu
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
d. Mekanisme Pendaftaran
1) Mengisi formulir pendaftaran.
2) Menyerahkan pas foto 2x3
a) 4 lembar (mahasiswa D3 atau S1)
b) 6 lembar (mahasiswa pascasarjana, dosen, dan karyawan)
3) Melampirkan fotocopy kartu identitas mahasiswa, kartu
pegawai, atau surat pengantar sebagai karyawan hononer.
4) Membayar uang pendaftaran
5) Pemotretan langsung kepada calon anggota perpustakaan.
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e. Tata Tertib UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi
1) Memarkirkan kendaraan dengan rapi di tempat yang telah
disediakan bagi yang membawa kendaraan.
2) Mengisi buku kunjungan.
3) Tidak dibenarkan membawa senjata tajam, narkoba, atau
sejenisnya.
4) Menitipkan barang bawaan pada locker (tas, jaket, topi).
5) Dompet, laptop, dan barang berharga lainnya dibawa oleh yang
bersangkutan..
6) Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman
kedalam ruang pelayanan.
7) Dilarang membuang sampah di dalam dan di luar lingkungan
perpustakaan.
8) Tidak merobek, mencoret, melipat, apalagi mencuri koleksi.
9) Berpakaian sopan dan rapi.
10) Menunjukkan

kartu

anggota

perpustakaan

pada

saat

peminjaman dan pengembalian buku.
11) Tidak boleh gaduh dan mengganggu pemustaka lain.
12) Apabila kehilangan kartu anggota perpustakaan langsung
melapor kepada petugas agar segera mengurus penggantinya.
f. Hak dan Kewajiban Anggota
1) Hak anggota perpustakaan
a) Memperoleh

kartu

anggota

buku

pedoman

perpustakaan

dan

slip

peminjaman.
b) Memperoleh

perpustakaan

(khusus

mahasiswa baru)
c) Meminjam buku.
d) Menggunakan ruang baca dan fasilitas perpustakaan
lainnya.
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e) Memanfaatkan OPAC (Online Public Access Catalogue)
untuk menelusur informasi koleksi perpustakaan.
f) Memperoleh petunjuk atau bimbingan tentang koleksi dan
tata cara pemanfaatannya.
2) Kewajiban anggota perpustakaan
a) Mematuhi tata tertib yang ada di perpustakaan.
b) Mengisi absensi kunjungan.
c) Membayar uang pendaftaran anggota dan perpanjang
keanggotaan setiap tahun.
d) Mengikuti bimbingan pemakai jasa perpustakaan khusus
mahasiswa baru.
g. Jenis Keanggotaan dan Batas Peminjaman
1) Mahasiswa D3 atau S1 dengan peminjaman maksimal 3
eksemplar buku selama 1 minggu dan ditambah 1 kali
perpanjang.
2) Mahasiswa S2 atau S3 (pascasarjana) dengan peminjaman
maksimal 4 eksemplar buku selama 2 minggu ditambah 1 kali
perpanjang.
3) Dosen dengan peminjaman maksimal 4 eksemplar buku selama
1 bulan.
4) Karyawan Tenaga Fungsional Umum atau Jabatan Fungsional
Tertentu dengan peminjaman maksimal 4 eksemplar buku
selama 1 bulan.
Tabel 4.4
Jenis Keanggotaan dan Batas Peminjaman
Jenis Keanggotaan

Jumlah

Waktu

Perpanjangan

Mahasiswa D3 atau S1

3 eks

1 minggu

1x minggu

Mahasiswa Pascasarjana

3 eks

2 minggu

1x minggu

Dosen atau DLB

4 eks

1 bulan

1x minggu

Karyawan

4 eks

1 bulan

1x minggu
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h. Sanksi
1) Pengembalian buku yang terlambat dikenakan denda sebesar
Rp. 500/hari atau eksemplar.
2) Pengembalian buku terlambat karena fotocopy dikenakan
denda sebesar Rp.500/jam.
3) Jika terlambat mengembalikan lebih dari 6 bulan maka akan
dilaporkan ke fakultas yang bersangkutan.
4) Buku yang hilang harus diganti dengan buku yang berjudul
serupa atau judul yang disesuaikan dengan kebutuhan
perpustakaan.
5) Jika masih ada pinjaman buku dengan batas waktu terlewati,
maka dilakukan penundaan keanggotaan dimana pemustaka
tidak dapat meminjam buku sebelum melunasi denda dan
mengembalikan buku.
6) Bagi anggota perpustakaan yang kehilangan kartu perpustakaan
maka harus membuat kartu baru dengan biaya yang baru.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemas Ulang Informasi di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Kemas ulang informasi merupakan kegiatan mengalihmediakan
atau mengemas kembali dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dalam
kemasan yang lebih menarik untuk memenuhi kebutuhan informasi
pemustaka.
Dalam kehidupan sehari-hari, kemas ulang informasi menjadi
kegiatan yang penting karena jutaan informasi diproduksi manusia
setiap menit dengan kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi,
bahkan dengan kemas ulang informasi para pemustaka mendapat
kemudahan untuk lebih memahami informasi yang melimpah itu.
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Berdasarkan wawancara dengan pihak UPT perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diketahui bahwa kemas ulang
informasi ini merupakan salah satu cara menjawab tantangan dalam
masa pandemi seperti sekarang ini seperti yang diungkapkan Bapak
Mohd. Isnaini dalam wawancara berikut.
“Sekarang ini merupakan dunia teknologi informasi (dunia
digital). Jadi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
kekinian, maka perpustakaan berusaha untuk mengalihmediakan
salah satunya adalah yang dikerjakan saat ini alih media koleksi
skripsi yang lama yang dipublikasikan di repositori. Selain itu
dalam rangka menjawab tantangan layanan di masa pandemi
dimana pemustaka tidak datang ke kampus dan layanan baca
ditempat ditutup maka dengan kemas ulang informasi sedikit
membantu. Tetapi baru local content (skripsi, tesis, disertasi,
dan karya ilmiah dosen) belum keseluruhan koleksi.”47
Dari wawancara tersebut, kemas ulang informasi merupakan
salah satu cara dalam rangka menjawab tantangan layanan di masa
pandemi dimana pemustaka tidak datang ke kampus dan layanan baca
ditempat ditutup dan dengan kemas ulang informasi ini tidak perlu
takut ruangan penyimpanan koleksi akan penuh karena koleksi skripsi
yang ada bisa dialihmediakan menjadi koleksi digital serta kemas
ulang informasi juga mempermudah pemustaka dalam mencari
informasi dan juga meningkatkan mutu suatu perpustakaan.
a. Kebijakan Kemas Ulang Informasi
Kegiatan kemas ulang informasi di UPT Perpustakaan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempunyai kebijakan
turunan dari Indikator Kinerja Utama Rektor sebagaimana yang
diungkapkan Bapak Mohd. Isnaini berikut ini.
“Kalo Kebijakan sih turunan dari Indikator Kinerja Utama
Rektor yaitu koleksi repositori yang setiap tahunnya
meningkat dalam jumlah koleksinya. Jadi kebijakannya
adalah turunan dari kebijakan rektor tentang koleksi
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Wawancara dengan Bapak Mohd. Isnaini, 22 Juni 2021

47

repositori dalam bentuk IKU (Indikator Kinerja Utama)
yang diturunkan ke kepala perpustakaan.”48
Dari wawancara diatas diketahui bahwa kebijakan dalam
melakukan kemas ulang informasi di UPT perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memang belum secara tertulis
namun sudah tertulis dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)
rektor. Jadi kebijakannya adalah turunan dari kebijakan rektor
tentang koleksi repositori dalam bentuk IKU (Indikator Kinerja
Utama) yang diturunkan ke kepala perpustakaan.
b. Faktor Penting Dilakukan Kemas Ulang Informasi
Dari wawancara yang penulis lakukan bahwa ada
beberapa faktor penting dilakukannya kemas ulang informasi,
seperti yang diungkapkan Bapak Mohd. Isnaini berikut ini.
“Faktor terpentingnya itu adalah dalam rangka pemberian
layanan dan yang kedua supaya koleksi kita bertahan lama
(dari tercetak ke digital). Karena pada saat ini dunia
teknologi informasi dalam genggaman yang bisa diakses
dimana mana maka perpustakaan berusaha untuk memberi
informasi melalui akses yaitu repositori.”49
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor
penting dilakukannya kemas ulang informasi adalah dalam rangka
pemberian layanan perpustakaan agar informasi local content
yang ada di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi ini bisa tersebar kepada pemustaka untuk dimanfaatkan.
c. Bentuk Kemas Ulang Informasi
Setelah proses kemas ulang informasi ada bentuk-bentuk
atau hasil dari kemas ulang informasi itu sendiri. Berdasarkan
wawancara dengan Bapak Murjoko berikut penjelasan mengenai
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bentuk-bentuk dari kemas ulang informasi di UPT Perpustakaan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
“Yang jelas sekarang ini skripsi, kalau yang jurnal belum
ada dialihmediakan saat ini, kalau yang jurnal biasanya
dosen yang kesini ngasih filenya baru kita upload.”50
Selanjutnya hal yang sama dijelaskan oleh Bapak
Sukardiono mengenai bentuk-bentuk kemas ulang informasi,
yaitu sebagai berikut.
“Kalau disini bentuk dari kemas ulang informasi yaitu
baru

skripsi

kalau jurnal

disini

kita

belum

ada

mengalihmediakan jurnal.”51
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentukbentuk dari kemas ulang informasi yang dilakukan di UPT
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu ada
Skripsi, disertasi, thesis, dan naskah jurnal dosen. Tetapi saat ini
kebanyakan dikerjakan atau kebanyakan dialihmediakan adalah
Skripsi, sedangkan untuk naskah jurnal dosen dan yang lainnya
itu belum. Untuk jurnal dosen paling dosennya yang memberi file
ke pihak perpustakaan lalu pihak perpustakaan yang kemudian
akan meng-uploadnya.
Kemas ulang informasi dimulai dari pemilihan bahan
pustaka yang ingin di alihmediakan yang dalam hal ini skripsi lalu
skripsi tersebut di potong atau dipisahkan, kemudian dilanjutkan
dengan menscan skripsi yang sudah dipotong tadi satu per satu.
Hasil dari scan tersebut disimpan didalam komputer khusus dalam
bentuk JPEG yang kemudian di PDF kan. Setelah file sudah
dalam bentuk PDF maka diberi watermark dan setelah itu baru
menguploadnya ke repositori.
50
51

Wawancara dengan Bapak Murjoko, 22 Juni 2021
Wawancara dengan Bapak Sukardiono, 19 Juli 2021

49

Gambar 4.2
Bentuk Kemas Ulang Informasi

Skripsi

File PDF

Upload ke Repositori

d. Proses Kemas Ulang Informasi
Proses kemas ulang informasi dimulai dari menyeleksi
berbagai informasi dari sumber yang berbeda, mendata informasi
yang relevan, mensintesa, hingga menyajikan informasi yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna.
1) Menentukan konten
Sebelum melakukan kemas ulang informasi hal yang
pertama yang dilakukan adalah menentukan konten, yaitu
dengan menganalisis kebutuhan pengguna, memperhatikan
permintaan pengguna, dan menentukan informasi yang
tersedia.
2) Mengumpulkan bahan
Setelah menentukan konten maka hal selanjutnya adalah
mengumpulkan bahan informasi yang dibutuhkan, dalam hal
ini adalah skripsi. Skripsi yang akan dikemas ulang akan
dikumpulkan ke satu tempat.

50

“Skripsi yang akan dikemas ulang merupakan skripsi
yang sudah diserahkan oleh pemilik kepada pihak
perpustakaan, yang kemudian dikemas ulang”. 52
Penjelasan Bapak Sukardiono juga tidak jauh berbeda
dengan Bapak Murjoko sebagai berikut.
“Yang jelas sebelum melakukan kemas ulang, kita harus
mengumpulkan bahannya terlebih dahulu, kalau kita
ingin mengemas ulang skripsi, maka skripsinya harus
ada terlebih dahulu”.53
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
sebelum melakukan kemas ulang informasi kita harus
mengumpulkan bahan pustaka yang akan kita kemas ulang
yaitu skripsi.
3) Menganalisis konten
Setelah mengumpulkan bahan informasi selanjutnya
adalah menganalisis konten yaitu dengan mengelompokkan
informasi dan menyusun informasi.
4) Mengubah bentuk informasi
Setelah menganalisis konten maka langkah selanjutnya
adalah mengubah bentuk informasi dari tercetak ke non
cetak. Mengemas kembali informasi yang sudah ada
sebelumnya dengan menyajikannya menjadi kemasan lebih
menarik, mudah diterima, dibaca dan lebih efektif sesuai
kebutuhan pengguna. Berdasarkan wawancara terhadap pihak
UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
dengan Bapak Murjoko mengenai proses kemas ulang
informasi beliau menyatakan sebagai berikut.
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“Karena koleksinya koleksi local content (jurnal dosen
dan skripsi) kalo yang tidak ada soft file naskahnya maka
perpustakaan meng scan koleksi yang ada menjadi file
yang bisa di upload di repositori. Jadi koleksinya di
potong kemudian di scan lalu dibuat watermarknya lalu
baru di upload di repositori.”54
Selanjutnya Bapak Sukardiono juga menjelaskan proses
kemas ulang informasi sebagai berikut.
“Prosesnya yang jelas ada sarana dan prasarananya
melalui media komputer dan scan serta programnya ada.
Setelah sarana dan prasarannya lengkap lalu skripsinya
dipotong atau dibongkar lalu discan secara satu
persatu.”55
Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa
kemas ulang informasi dimulai dari pemilihan bahan pustaka
yang ingin di alihmediakan yang dalam hal ini skripsi lalu
skripsi tersebut di potong atau dipisahkan, kemudian
dilanjutkan dengan menscan skripsi yang sudah dipotong tadi
satu per satu. Hasil dari scan tersebut disimpan didalam
komputer khusus dalam bentuk JPEG yang kemudian di PDF
kan. Setelah file sudah dalam bentuk PDF maka diberi
watermark dan setelah itu baru menguploadnya ke repositori.
5) Pemeriksaan hasil kemas ulang informasi
Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan hasil kemas
ulang informasi yang dilakukan agar tingkat relevan dan
kesesuaian isi informasi tidak ada yang kurang serta tidak ada
halaman yang kosong. Bapak Murjoko menjelaskan sebagai
berikut.
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“Sebelum di upload ke repository biasanya dilakukan
pemeriksaan hasil kemas ulang untuk mengetahui adakah
kesalahan agar bisa diperbaiki sebelum di upload”.56
Selain itu Bapak Sukardiono juga mengungkapkan
sebagai berikut.
“Sebelum di upload dicek terlebih dahulu agar tidak ada
yang salah dan tidak ada halaman yang kosong”. 57
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
Sebelum di upload ke repositori skripsi yang sudah di kemas
ulang di periksa dan di cek agar kesesuaian isi informasi
tidak ada yang kurang serta tidak ada halaman yang kosong.
6) Menyebarkan hasil kemas ulang informasi
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hasil kemas
ulang tadi, maka setelah itu dilakukan penyebaran dari hasil
kemas ulang informasi. Di UPT Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi dilakukan dengan meng-upload
skripsi yang sudah dikemas ulang ke repository. Berikut
penjelasan dari Bapak Murjoko.
“Kemas ulang yang sudah dibentuk melalui proses
kemas ulang tadi kemudian di upload ke repository agar
mudah diakses pemustaka.”58
Sama hal nya dengan Bapak Murjoko, Bapak Sukardiono
juga menjelaskan.
“Agar mudah diakses oleh pemustaka, skripsi yang
sudah dikemas ulang tersebut diupload ke repository.” 59
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil
kemas ulang yang berbentuk PDF tadi kemudian diupload ke
56
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repository dan dilayankan secara online agar pemustaka
mudah mengaksesnya kapan saja dan dimana saja asalkan
ada akses internet.
7) Mengevaluasi efektivitas dari

proses

kemas ulang

informasi
Mengevaluasi efektivitas dilakukan untuk mengukur
tingkat keberhasilan dari kegiatan kemas ulang informasi.

Gambar 4.3
Proses Kemas Ulang Informasi

Menentukan
konten
Mengevaluasi
efektivitas dari
proses kemas
ulang informasi

Mengumpulkan
bahan informasi

Menyebarkan
hasil kemas
ulang informasi

Menganalisis
konten

Pemeriksaan
hasil kemas
ulang informasi

Mengubah
bentuk
informasi

54

Gambar 4.4
Mesin Pemotong

Gambar 4.5
Mesin Scanner
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Gambar 4.6
Komputer untuk Hasil Scan

Gambar 4.7
Skripsi Yang Akan di Kemas Ulang
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Gambar 4.8
Skripsi Yang Telah di Scan (Masih Bentuk JPEG)

Gambar 4.9
Skripsi Yang Telah di PDF kan
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Gambar 4.10
Skripsi Yang Telah di Upload ke Repository

2. Dampak Kemas Ulang Informasi Terhadap Pemustaka di UPT
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Kemas ulang informasi yang ada di UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memberikan dampak terhadap
pemustaka yaitu salah satunya memudahkan pemustaka dalam
mengakses sumber infotmasi yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan
oleh Saudari Wahyu Indri Astuti sebagai berikut.
“Kemas ulang informasi sejauh ini yang saya ketahui di
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi itu hanya
skripsi tercetak yang dijadikan bentuk pdf lalu diupload ke situs
web repositori. Dampak kemas ulang informasi untuk
pemustaka khususnya bagi saya kemas ulang informasi sangat
menguntungkan bagi saya karena dengan adanya repositori
misalnya kita bisa mencari informasi dimana saja dan kapan saja
tanpa dibatasi waktu sehingga kita bisa menghemat biaya dan
waktu karena kita tidak perlu datang ke perpustakaan. Namun
karena informasi yang disajikan di repositori saat ini belum
lengkap jadi belum cukup efisien untuk digunakan, kita masih
harus datang ke perpustakaan untuk mencari informasi yang kita
butuhkan.”60
60
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Hal yang serupa juga disampaikan oleh Saudari Hidayati yaitu
sebagai berikut.
“Kemas ulang informasi yang ada di Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi masih baru berkisar pada perubahan
bentuk informasi contohnya hardcopy skripsi menjadi softcopy
pada bagian repositori yang bisa di akses oleh mahasiswa lain.
Dampaknya bagi saya adalah memudahkan pengguna dalam
menemukan sebuah informasi yang disediakan di perpustakaan
secara cepat dan tepat. Contohnya pada saat ingin mencari
koleksi skripsi cukup membuka repositori.”61
Selain itu Saudari Wahidatuz juga mengemukakan pendapat
mengenai dampak kemas ulang informasi di UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut.
“Menurut saya kemas ulang informasi yang ada di UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi yaitu mengemas atau mengubah sebuah
informasi dari satu bentuk informasi ke bentuk lainnya. Menurut
saya dampak kemas ulang informasi yang ada di UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi yaitu memudahkan pemustaka dalam
mencari informasi. Pemustaka tidak susah payah jika ingin
membaca atau mencari skripsi terdahulu karena perpustakaan
sudah menyediakannya di repositori.”62
Abdul Kifli juga mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai
berikut.
“Yang saya ketahui tentang kemas ulang informasi adalah
memindahkan informasi biasanya dari bentuk kontekstual
menjadi digital. Dampaknya pertama memudahkan pemustaka
dalam mengakses karena tidak berhubungan dengan bentuk fisik
yang kedua koleksi lebih terawetkan dan ketiga lebih hemat
ruangan karena tidak memerlukan ruangan penyimpanan
berbentuk fisik.”63
Saudari Indah Hidayah juga mengemukakan pendapatnya
mengenai dampak kemas ulang informasi yang ia rasakan sebagai
pemustaka di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
yaitu sebagai berikut.
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“Kemas ulang informasi berarti merubah suatu bahan pustaka,
seperti bentuk skripsi yang tercetak yang kemudian dimuat di
repository dalam bentuk digital. Dampak kemas ulang informasi
untuk saya sebagai pemustaka yaitu saya jadi mudah dalam
mengakses dan menemukan koleksi skripsi lewat repository
tidak perlu ke perpustakaan lagi.”64
Dari

wawancara

di

atas

bersama

pemustaka

di

UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat disimpulkan
bahwa ada beberapa dampak kemas ulang informasi bagi pemustaka
di perpustakaan yaitu memudahkan pemustaka dalam mencari
informasi dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu sehingga
bisa menghemat biaya dan waktu karena tidak perlu datang ke
perpustakaan. Selain itu juga kemas ulang informasi dapat membuat
pemustaka mendapatkan informasi secara cepat dan tepat.
3. Kendala dan Solusi dalam Kegiatan Kemas Ulang Informasi di
UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dalam melakukan kegiatan kemas ulang informasi yang ada di
perpustakaan tentunya ada kendala yang terjadi selama melakukan
kegiatan tersebut. Hal ini juga dirasakan pihak UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melakukan kegiatan kemas
ulang informasi.
Menurut Bapak Mohd. Isnaini ada beberapa kendala dalam
melakukan kegiatan kemas ulang informasi di UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu sebagai berikut.
“Kendala nya lumayan banyak yang pertama kekurangan mesin
pemotong (masih manual) kemudian mesin scanner masih spek
untuk perekaman hasil masih terbatas yang menyebabkan
kurang maksimal dan lambat, lalu kekurangan SDM untuk
mengelola. Belum lagi jaringan listrik yang sering mati,
kemudian jaringan internet yang sering putus. Itulah beberapa
diantaranya.Tetapi yang sangat vital yaitu SDM dengan alat
pemotong dan mesin scanner.”65
64
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Selain itu Bapak Murjoko juga menjelaskan kendala kemas
ulang informasi yang ada di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, sebagai berikut.
“Kendalanya Peralatan sama SDM. Peralatannya sedikit dan
SDM nya juga tidak banyak.”66
Kendala dalam melakukan kemas ulang informasi juga
dijelaskan Bapak Sukardiono sebagai berikut.
“Kendalanya salah satunya adalah prasarananya seperti mesin
scannya, mesin scannya hanya satu, mungkin butuh dua lalu
SDM (Sumber Daya Manusia) atau orangnya yang terbatas.
Yang jelas kendalanya ada di alat dan SDM nya.” 67
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan kendala yang
dihadapi dalam melakukan kemas ulang informasi di

UPT

Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yaitu kurangnya
SDM (Sumber Daya Manusia) serta peralatan dalam melakukan
kemas ulang informasi seperti alat pemotong dan mesin scanner. Dua
point penting itu yang menjadi kendala signifikan dalam kegiatan
kemas ulang informasi.
Selain kendala tentu pihak perpustakaan juga mengupayakan
solusi

dalam

mengatasi

kendala

yang

terjadi, seperti

yang

disampaikan Bapak Mohd. Isnaini berikut ini.
“Solusinya kami sudah mengajukan permohonan ke pimpinan
untuk penambahan SDM baik sdm di bidang IT maupun SDM
di bidang kepustakawanan. Setelah itu mengajukan permohonan
ke pimpinan untuk pengadaan alat, perbaikan listrik dan jaringan
internet.”68
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Kemudian Bapak Murjoko juga menyampaikan hal serupa, yaitu
sebagai berikut.
“Nah upayanya kepala perpustakaan sudah beberapa kali
menyurati dan berkomunikasi dengan wakil rektor bagian
perlengkapan tetapi belum juga ada hasil yang pasti.”69
Selain itu Bapak Sukardiono juga mengungkapkan hal yang
sama yaitu sebagai berikut.
“Solusinya kalau masalah sarana dan prasarana kita mengajukan
ke bagian rektorat untuk pembagian alatnya lalu meminta untuk
menambahkan SDM (Sumber Daya Alam).”70
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak UPT
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sudah mengajukan
permohonan untuk mencari penambahan SDM serta pengadaan alat
agar kegiatan kemas ulang informasi dapat berjalan dengan lancar.

69
70

Wawancara dengan Bapak Murjoko, 22 Juni 2021
Wawancara dengan Bapak Sukardiono, 19 Juli 2021
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemas ulang informasi yang
dilakukan di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan kemas ulang informasi yang ada di UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi belum optimal. Hal ini dapat dilihat
dari masih ada kegiatan ketika proses kemas ulang informasi
berlangsung yang belum terlaksana yang salah satunya adalah belum
adanya analisis kebutuhan bagi pemustaka yang berguna untuk melihat
apa saja kebutuhan yang dibutuhkan bagi pemustaka. Selain itu juga
kegiatan kemas ulang informasi yang ada di UPT Perpustakaan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi baru hanya sebatas kemas ulang
koleksi skripsi, sedangkan untuk yang lain seperti jurnal, bibliografi,
dll belum dilakukan. Untuk jurnal dosen paling dosennya yang
memberi file ke pihak perpustakaan yang kemudian akan menguploadnya. Akan tetapi untuk koleksi skripsi mereka sudah
mengalihmediakan dengan cukup baik dimulai dari pemilihan bahan
pustaka yang ingin di alihmediakan yang dalam hal ini skripsi lalu
skripsi/jurnal tersebut di potong atau dipisahkan, kemudian dilanjutkan
dengan menscan skripsi yang sudah dipotong tadi satu per satu. Hasil
dari scan tersebut disimpan didalam komputer khusus dalam bentuk
JPEG yang kemudian di PDF kan. Setelah file sudah dalam bentuk
PDF maka diberi watermark dan setelah itu baru menguploadnya ke
repositori.
2. Dampak kemas ulang informasi bagi pemustaka di perpustakaan yaitu
memudahkan pemustaka dalam mencari informasi dimana saja dan
kapan saja tanpa dibatasi waktu sehingga bisa menghemat biaya dan
waktu karena tidak perlu datang ke perpustakaan. Selain itu juga
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kemas ulang informasi dapat membuat pemustaka mendapatkan
informasi secara cepat dan tepat.
3. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan kemas ulang informasi di UPT
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah kurangnya
SDM (Sumber Daya Manusia) serta peralatan dalam melakukan kemas
ulang informasi seperti alat pemotong dan mesin scanner. Dua point
penting itu yang menjadi kendala signifikan dalam kegiatan kemas
ulang informasi.
Upaya yang telah dilakukan pihak UPT Perpustakaan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi yaitu sudah mengajukan permohonan untuk
mencari penambahan SDM serta pengadaan alat agar kegiatan kemas
ulang informasi dapat berjalan dengan lancar.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka
peneliti memberikan saran kepada perpustakaan terkait kegiatan kemas
ulang informasi yang dilakukan di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi untuk menjadi masukan kedepannya. Adapun saran yang
diberikan yaitu sebagai berikut :
1.

Agar kemas ulang informasi dapat dilakukan dengan baik, maka
penulis menyarankan agar pihak perpustakaan menambah SDM
(Sumber Daya Manusia) yang dalam hal ini adalah pustakawan
profesional khususnya untuk kegiatan kemas ulang informasi sehingga
kegiatan kemas ulang informasi dapat berjalan dengan lancar.

2.

Perpustakaan sebaiknya menambah peralatan seperti mesin scanner
dan mesin pemotong yang menunjang kegiatan kemas ulang informasi
agar tidak memakan waktu yang lama dalam melakukan kegiatan
kemas ulang informasi

3.

Sebaiknya pihak perpustakaan melakukan analisis pengguna sebelum
melakukan kemas ulang agar produk kemas ulang informasi sesuai
dengan kebutuhan pemustaka.
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A. OBSERVASI
Mengamati secara langsung kegiatan kemas ulang informasi
yang ada di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Seperti proses kemas ulang informasi dan apa saja kendala-kendala dalam
proses kemas ulang informasi.
B. WAWANCARA
1. Kepala Perpustakaan
a. Apa yang mendasari perpustakaan melakukan kegiatan kemas
ulang informasi ?
b. Apa kebijakan perpustakaan dalam melakukan kegiatan kemas
ulang informasi ?
c. Apakah faktor penting dilakukannya kemas ulang informasi ?
d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan proses kemas
ulang informasi ?
e. Bagaimana upaya dan solusi dalam mengatasi kendala yang
dihadapi dalam melakukan proses kemas ulang informasi ?
2. Pustakawan
a. Bagaimana proses kemas ulang informasi yang ada di UPT
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ?
b. Apa saja bentuk-bentuk dari proses kemas ulang informasi yang
dilakukan ?

c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan proses kemas
ulang informasi ?
d. Bagaimana upaya dan solusi dalam mengatasi kendala yang
dihadapi dalam melakukan proses kemas ulang informasi ?
3. Pemustaka
Apa dampak kemas ulang informasi terhadap pemustaka di UPT
Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ?
C. DOKUMENTASI
a. Historis atau gambaran umum UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
b. Visi dan misi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Tujuan dan fungsi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
d. Dasar-dasar hukum UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
e. Struktur organisasi UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
f. Koleksi yang ada di UPT Perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
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