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PENDAHULUAN 
Tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
peranan pustakawan di dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta 
bentuk kerjasama antar perpustakaan, yang salah satunya berada di dalam wadah Forum 
Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia. Kerjasama antar perpustakaan tersebut akan sangat 
terbantu dengan perkembangan media teknologi informasi dan komunikasi. 

 
Perkembangan Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan 
informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Haag 
dan Keen) 

Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi computer yang digunakan 
untuk memproses dan menyimpan informasi, juga mencakup teknologi komunikasi untuk 
mengirim informasi berupa teknologi komunikasi. Sehingga istilah teknologi informasi sering 
disandingkan dengan istilah teknologi komunikasi, menjadi teknologi informasi dan komunikasi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menampakkan kemajuannya pada abad ke 19 
saat ilmuwan berhasil menemukan berbagai penemuan penting di bidang kesehatan dan 
teknologi informasi komunikasi. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi bahkan 
mengaburkan batas-batas wilayah, jarak, dan waktu. Hal ini dapat dipahami karena orang yang 
berada di pulau yang berbeda bahkan Negara yang berbeda saat ini mampu berhubungan dan 
melakukan komunikasi dengan keluarganya, baik melalui media audio (telephone), visual (surat, 
dan telegram), bahkan audio visual (internet). Perkembangan teknologi tersebut tentu saja 
telah mengubah dan mempengaruhi kehidupan social manusia. 
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Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadikan abad ini 
menjadi Abad informasi (Information Age). Ada juga yang berpendapat bahwa kemajuan di 
bidang teknologi informasi dan komunikasi dinamakan dengan Revolusi Komunikasi 
(Communication Revolution). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tentu saja juga mewarnai perkembangan 
dunia perpustakaan. Hal ini dapat dilihat dari beralihnya media informasi perpustakaan dari 
monograf menjadi digital, pelayanan perpustakaan yang manual (konvensional) menjadi 
otomasi. Bahkan saat ini sudah ada perpustakaan yang murni menggunakan material digital 
sebagai medianya, yang disebut dengan perpustakaan digital (digital library).  

Yang jelas, apapun bentuk perpustakaan, baik itu konvensional, terotomasi, maupun digital, 
tidak mengubah esensi pembentukan sebuah perpustakaan, yaitu untuk mengkomunikasikan 
semua bentuk dan hasil kegiatan perpustakaan kepada masyarakat seluas-luasnya. Tujuannya 
adalah untuk kemudahan pemanfaatan informasi oleh pemustaka. Saat ini informasi di 
perpustakaan tidak hanya dilihat sebagai informasi yang terbatas di dalam gedung 
perpustakaan, namun sebagai lembaga pelayanan public yang bertugas mengelola informasi, 
menjadi tidak terbatas jangkauan layanan informasinya. Sebagai lembaga layanan, 
perpustakaan bisa mengelola informasi yang berada dari media public (internet) untuk 
kepentingan public juga. 2 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sebuah perpustakaan bahkan menjadi salah 
satu tolok ukur akreditasi lembaga (Perguruan Tinggi) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 
Tinggi (BAN-PT). Karena pengelolaan informasi dan pemanfaatan informasi yang seluas-luasnya 
(tidak terbatas pada masyarakat akademik suatu perguruan tinggi saja) telah menjadi salah satu 
bentuk pertimbangan nilai (value) urgensi sebuah perpustakaan perguruan tinggi.  

Adapun standarisasi perpustakaan perguruan tinggi yang menjadi salah satu syarat akreditasi 
lembaga adalah sebagai berikut3  : 

 Standar 2; Kebijakan Pengembangan Koleksi perpustakaan (collection Development Policy).  

Kebijakan pengembangan koleksi yang bagus dan diterapkan secara konsisten akan 
menghasilkan bangunan koleksi yang kuat dan berkualitas (high quality resource). 

Pengembangan koleksi tersebut tentu harus menyentuh kebutuhan dasar informasi 
pemustaka (user). Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar informasi tersebut, ada tehnik-
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tehnik pemerolehan (akuisisi) bahan pustaka yang harus dikuasai dan diterapkan pihak 
perpustakaan. Kebutuhan primer bahan pustaka adalah kebutuhan buku-buku atau sumber 
informasi yang menjadi bahan ajar dan belajar, yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 
Perguruan Tinggi. Kebutuhan sekunder bahan pustaka adalah bahan pustaka yang bersifat 
di luar kebutuhan dasar tetapi juga dibutuhkan oleh pemustaka, seperti bahan pustaka yang 
bersifat rekreasi (misalnya karya-karya fiksi). Akuisisi bahan-bahan pustaka tersebut adalah 
tanggung jawab pengelola perpustakaan, dan pemenuhan kebutuhan informasi adalah hak 
pemustaka. Karena itu pemerolehan bahan pustaka yang bervariasi, seperti buku, jurnal, 
karya ilmiah, serial, koleksi khusus, baik dalam bentuk tercetak maupun digital, serta 
menyentuh kebutuhan dasar (primer) serta sekunder pemustaka menjadi standarisasi 
penilaian akreditasi lembaga oleh BAN-PT. 

 Standar 5; Kebijakan Literasi Informasi (Information Literacy Policy and Framework).  

Information Literacy is a set of abilities requiring individuals to “recognize when information 
is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed 
information”. 4 

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Literasi Informasi yang 
dimiliki oleh perpustakaan dapat menjadi jasa yang sangat bermanfaat bagi pemustaka. 
Kegiatan Literasi Informasi adalah fungsi strategis yang dimiliki oleh pustakawan dalam 
usaha untuk mencerdaskan pemustaka dalam memanfaatkan berbagai macam informasi 
yang ada di perpustakaan. Dan karena ketersediaan informasi tidak hanya ada dan dapat 
diperoleh di perpustakaan, literasi informasi adalah skill yang sangat diperlukan dalam 
memilih, menganalisa, dan mengevaluasi informasi tersebut.  

Karena itu kebijakan literasi informasi yang ada di perpustakaan dijadikan salah satu 
pertimbangan akreditasi lembaga Perguruan Tinggi. Terlebih kebijakan penyelenggaraan 
program pengembangan information literacy skills yang bagus di perpustakaan untuk civitas 
akademika dapat berkontribusi positif pada penciptaan atmosfir dan suasana akademik 
yang kondusif. 

 Standar 7; Pengembangan infrastruktur untuk mengelola research output (repository).  

Research output Perguruan tinggi yang dikumpulkan, dan dikelola di perpustakaan adalah 
salah satu sumber informasi akademik yang potensial di sebuah perguruan tinggi. Karena 
research output tersebut adalah bukti nyata hasil intelektual dosen dan mahasiswa di 
sebuah perguruan tinggi. Research output yang berupa karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, 
berbagai tulisan ilmiah, pidato, bahan ajar, dan sebagainya disimpan dan di-publish di 
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sebuah repository perguruan tinggi. Repository tersebut biasanya dikelola oleh 
perpustakaan. 

Karena itu wajar jika pengembangan infrastruktur dalam pengelolaan research output 
lembaga menjadi tolok ukur penilaian akreditasi lembaga perguruan tinggi. Selain itu 
kebijakan tata kelola dan diseminasi hasil-hasil riset dan karya ilmiah tersebut sejalan 
dengan semangat menjaga scholarly communication yang sustainable dan open acces. Hal 
ini merupakan refleksi dari komitmen suatu perguruan tinggi dalam pengembangan dan 
penyebar-luasan ilmu pengetahuan.  

 
Peranan Pustakawan 
 
Undang-undang No. 43 tahun 2007 menndefinisikan pustakawan sebagai seseorang yang 
memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan 
serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 
perpustakaan. 

Seiring dengan perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi, peran pustakawan 
berkembang menjadi manajer dan mediator dalam mengakses informasi yang tersedia di 
perpustakaan dan sumber-sumber informasi yang tersedia di luar perpustakaan yang dapat 
diakses secara global. Jika pustakawan dapat meneguhkan fungsi dan peranannya di dalam 
kehidupan akademik sebuah perguruan tinggi, maka urgensi dan keberadaan seorang 
pustakawan tidak akan dipandang sebelah mata oleh jabatan fungsional lainnya, seperti dosen 
dan peneliti. Bahkan pustakawan akan dicari dan dibutuhkan di dalam setiap aktivitas dan 
kegiatan akademik. 

Untuk menjadi sebuah profesi yang “dicari” membuat pustakawan harus selalu meningkatkan 
kualitas diri dalam hal skill dan pengetahuan. Karena itu pustakawan mempunyai kewajiban 
untuk melakukan Continuing Professional Development (CPD)5 dalam mengembangkan potensi 
diri.  

CPD diterjemahkan sebagai Pengembangan Profesional Berkelanjutan. Dalam lingkup kerja 
pustakawan, CPD adalah kegiatan untuk mempertahankan profesionalisme di bidang 
perpustakaan dan informasi di sepanjang karir pustakawan. Dengan CPD, pustakawan dapat 
memelihara dan mengembangkan kompetensi dalam bekerja, menjadi kompetitif dalam 
persaingan di lapangan kerja, dan menunjukkan komitmen pribadi pada tugas yang akan 
datang. 
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Kerjasama Perpustakaan 

Setiap perpustakaan memiliki ciri khas masing-masing, kekuatan koleksinya sangat tergantung 
kepada identitas perguruan tinggi dimana perpustakaan tersebut berada. Sementara 
kebutuhan informasi pemustaka tidak bias dibatasi. Maka kerjasama antar perpustakaan adalah 
pilihan bijak untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.  

Raynard C. Swank defined library networks as a “concept that includes the 
development of co-operative systems of libraries on geographical, subject, or other, 
each with somekind of center that not only co-ordinates the internal activities of the 
system’s outlet to and inlet from, the centers of other systems”6 

Dari pengertian di atas, Swank menyatakan bahwa kerjasama perpustakaan sebagai sebuah 
konsep yang di dalamnya terdapat kegiatan pengembangan dan kerjasama dari beberapa 
perpustakaan yang didasarkan kepada persamaan geografis, subjek, atau berdasarkan 
persamaan lainnya. Kerjasama tersebut tidak hanya dibatasi oleh kegiatan internal 
perpustakaan, tetapi juga melibatkan variasi kegiatan  lain yang dilakukan secara bersama 
untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai 
bentuk, namun umumnya sesuatu yang saling diberikan antara satu perpustakaan dengan 
perpustakaan lain adalah jasa. 

Keuntungan kerjasama antar perpustakaan antara lain adalah dalam pemanfaatan koleksi 
bahan pustaka.  Pemanfaatan koleksi tersebut adalah dengan cara tukar menukar katalog, 
daftar majalah, daftar buku baru, dan sebagainya, tukar menukar terbitan sekunder, seperti 
indeks, sari karangan, bibliografi, dan sebagainya, tukar menukar pengalaman dalam mengelola 
perpustakaan, dan pembinaan keterampilan pustakawan dengan pelatihan magang.  

Keuntungan utama yang ingin diraih dari kerjasama ini adalah seluruh koleksi perpustakaan 
dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan yang bekerjasama untuk menjawab tantangan 
perkembangan informasi pemustaka secara bersama-sama. Perkembangan perpustakaan di 
dalam dinamisasi kehidupan intelektual antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang 
lain juga tidaklah sama. Sangat tergantung kepada kehidupan akademik (scholarly 
communication) di perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena itu, perpustakaan yang lebih 
mapan dapat membantu perpustakaan lainnya untuk bisa berkembang bersama dengan lebih 
dinamis. 

Kerjasama antar Perpustakaan biasanya juga diistilahkan sebagai Jaringan perpustakaan (library 
networking). Jika kerjasama antar perpustakaan dapat mengakomodir hubungan kerjasama 
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yang lebih sederhana, maka jaringan perpustakaan melibatkan kerjasama antar perpustakaan 
yang jumlah perpustakaan yang lebih besar. 

Jaringan perpustakaan ini adalah sekumpulan perpustakaan yang melayani sejumlah badan, 
instansi atau lembaga atau melayani berbagai instansi yang berada di bawah wilayah hukum 
(yurisdiksi) tertentu. Perpustakaan-perpustakaan tersebut kemudian memberikan sejumlah jasa 
sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dan untuk mencapai tujuan bersama. 
Dengan begitu jaringan perpustakaan dapat diartikan sebagai suatu sistem hubungan antar 
perpustakaan, yang diatur dan disusun menurut berbagai bentuk persetujuan, yang 
memungkinkan komunikasi serta pengiriman informasi bibliografis maupun informasi-informasi 
lainnya secara terus menerus. Komunikasi dan pengiriman tersebut dilakukan baik berupa 
bahan dokumentasi maupun ilmiah, tercetak maupun digital. Selain itu, jaringan perpustakaan 
juga menyangkut pertukaran keahlian, menurut jenis dan tingkat yang telah disepakati. 
Jaringan ini biasanya berbentuk organisasi formal, terdiri atas dua perpustakaan atau lebih, 
dengan tujuan yang sama. Biasanya untuk mencapai tujuan tersebut, pemanfaatan teknologi 
telekomunikasi dan komputer lebih diutamakan.  

Kerjasama perpustakaan dalam bentuk jaringan ini penting dilakukan agar semua informasi 
yang tersedia dapat dimanfaatkan bersama secara maksimal bagi pemustaka di masing-masing 
perpustakaan. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya jaringan perpustakaan tersebut 
antara lain adalah menyediakan akses yang cepat dan mudah meskipun melalui jarak yang jauh; 
menyediakan akses informasi yang tak terbatas dari berbagai jenis sumber informasi pada 
bahan pustaka; menyediakan informasi yang lebih mutakhir yang dapat digunakan secara 
fleksibel bagi pemakai sesuai kebutuhannya; serta memudahkan format ulang dan kombinasi 
data dari berbagai sumber. 

Menurut Sulistyo Basuki, Jaringan Informasi adalah suatu sistem terpadu dari badan-badan 
yang bergerak dalam bidang pengolahan informasi, seperti perpustakaan, pusat dokumentasi, 
pusat analisis informasi, dan pusat informasi dengan tujuan menyediakan pemasukan data 
relevan tanpa memperhatikan bentuk maupun asal data untuk keperluan masyarakat 
penggunanya secara umum, jaringan informasi dapat dibagi atas jaringan informasi yang 
berorientasi pada satu atau beberapa bidang, yang berorientasi pada tugas atua misi, dan 
berorientasi pada bidang khusus, misalnya ilmu alam, teknologi, ilmu-ilmu sosial, dan lintas 
bidang. Jaringan yang berorientasi pada jasa seperti perpustakaan dan arsip, pusat informasi, 
dan bank data. 

Konsep jaringan informasi di Indonesia tela tercetus sejak tahun 1971 pada “workshop sistem 
jaringan dokumentasi dan informasi untuk Indonesia” di Bandung. Pada saat itu workshop 
menyepakati empat jaringan informasi nasional termasuk lembaga kordinasinya: 



1. Jaringan informasi bidang ilmu dan teknologi, dengan PDIN-LIPI sebagai pusat jaringan; 
2. Jaringan informasi bidang pertanian dan biologi, dengan pusat Perpustakaan Pertanian dan 

Biologi, Departemen Pertanian, sebagai pusat jaringan; 
3. Jaringan informasi kesehatan dan kedokteran, dengan Departemen Kesehatan sebagai 

pusat jaringan; 
4. Jaringan ilmu sosial dan humaniora, dengan Perpustakaan Nasional sebagai pusat jaringan. 

 
Semenjak kesepakatan tersebut, selanjutnya, banyak jaringan-jaringan informasi yang tumbuh 
dan berkembang untuk memenuhi tuntutan. Namun pada umumnya, mekanisme kordinasi dan 
perkembangan jaringan informasi tersebtu masih banyak menjumpai berbagai kendala dan 
terlihat adanya kelemahan yang salah satunya adalah kurangnya pembinaan yang 
berkesinambungan yang mampu meningkatkan kemampuan, baik secara individu para anggota 
maupun secara integral pola atau mekanisme kerjasama.   

Salah satu jaringan informasi yang berkaitan dengan perpustakaan dan dikoordisasi langsung 
perpustakaan nasional (sebagai pusat jaringan) adalah jaringan informasi bidang ilmu-ilmu 
sosial dan humaniora. Jaringan informasi bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora dikembangkan 
dalam lingkup: 

1. Perpustakaan, pusat informasi dan/atau dokumentasi yang bergerak di bidang ilmu-ilmu 
sosial dan humaniora dan bidang lain yang relevan yang memberikan jasa penyajian, 
penyampaian dan pemasaran informasi kepada masyarakat melalui anggota peserta 
jaringan. 

2. Sumberdaya perpustakaan seperti: SDM, koleksi, sistem perasarana dan lain-lain.  
 
Untuk membentuk jaringan tersebut perlu memenuhi persyaratan berikut: 
a) Pangkalan data atau bank data; 
b) Perangkat keras dan perangkat lunak; 
c) Hubungan langsung (on line), terpasang dan saling terhubungkan (interkoneksi); 
d) Tenaga operasional, yang dapat mengembangkan aktivitas kerja jaringan; 
e) Aturan teknis pemakaian yang disusun dan disepakati bersama. 

 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki jejaring sosial yang disebut Untirta Network. Situs 
Jejaring Sosial Kampus Untirta Banten ini diperuntukan untuk sivitas akademika Universitas 
Sultan Ageng Tirtayasa yaitu seluruh warga Untirta atau siapa saja yang berhubungan dengan 
Untirta. Namun situs ini tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang ingin bergabung 
dan/atau mencari teman di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

 

 

 



Reaktualisasi Fungsi Strategis FPPTI 
 
Terbentuknya organisasi Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) bermula dari 
pemikiran Perpustakaan Nasional RI tentang format pembinaan bagi perpustakaan perguruan 
tinggi yang disampaikan pada rapat para Kepala Perpustakaan perguruan tinggi negeri (PTN) 
dan perguruan tinggi swasta (PTS) se-Jawa pada tanggal 19-30 September 1999. Ide ini 
kemudian ditindaklanjuti dengan pendirian Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia 
(FPPTI) pada tanggal 12 Oktober 2000 di Ciawi, Bogor.  
 
Berdirinya organisasi ini didasarkan pada realita bahwa perpustakaan Perguruan Tinggi belum 
mampu berperan optimal dalam menunjang Tridharma Perguruan Tinggi, adanya kesenjangan 
pendidikan tenaga fungsional pustakawan dan dosen, kurangnya kerjasama antar perpustakaan 
perguruan tinggi, dan rendahnya pendidikan pengelola perpustakaan perguruan tinggi. 
Keberadaan FPPTI diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola 
perpustakaan, kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi, dan meningkatnya peran 
perpustakaan perguruan tinggi dalam menunjang Tridharma perguruan tinggi yang menjadi 
lembaga induknya.  
 
FPPTI bertujuan untuk mengoptimalkan peran perpustakaan Perguruan Tinggi dalam 
menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Optimalisasi fungsi dan peran perpustakaan dilakukan 
dengan membangun kerjasama diantara perpustakaan Perguruan Tinggi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENSI : 

Anggaran Dasar Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, 
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/667/jbptunikompp-gdl-ubudiyahse-33349-3-adartf-i.pdf, 
diakses: 9 Nop 2016  

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Jawa Timur, Direktori Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Jawa Timur 2010, http://www3.petra.ac.id/fppti/images/stories/member/directoriweb.pdf, 
diakses: 9 Nop 2016  

UU No. 43 tahun 2007 

Handoyo , M. Zakaria Eko, Menakar Konsep Continuing Professional Development (CPD) Dalam 
Pengembangan Profesionalisme Pustakawan Universitas Negeri Semarang, 
https://www.academia.edu/21493206/MENAKAR_KONSEP_CONTINUING_PROFESSIONAL_DEV
ELOPMENT_CPD_DALAM_PENGEMBANGAN_PROFESIONALISME_PUSTAKAWAN_UNIVERSITAS
_NEGERI_SEMARANG, diakses 19 Nop 2016  

Harliansyah, Faizuddin, Peran Pustakawan dan Perpustakaan dalam Meningkatkan Kualitas Perguruan 
Tinggi, dipresentasikan pada “Semiloka Kepustakawanan Indonesia 2016 FPPTI”, 12-14 Oktober 2016 di 
Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

Mustofa, S.IP. Pendidikan Pemakai VS Literasi Informasi, http://digilib.isi-ska.ac.id/?p=499 

Swank, Raynard C.  dalam Ashikuzzaman, Library Networking, di http://www.lisbdnet.com/library-
networking/, tanggal akses 9 September 2016 
 
The Association of College and Research Libraries, “Information Literacy Competency Standards for 
higher Education”, Chicago, 2000. 
 


