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Abstract 
 
Cooperation and networking systems of public libraries that can be accessed by every citizen is very 
significant in order to generate energy in pursuing a success. It facilitates vast access toward 
collection, improving user and technical services, increasing activities in resources sharing, decresing 
duplication, and creating an efficient service. Some aspects should be considered in creating a 
fondation to achieve the establishment of cooperation and networking in public libraries environment. 
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Pendahuluan  
 
Kerjasama dan jaringan perpustakaan berfungsi 
untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap 
koleksi, memperbaiki pelayanan pengguna dan 
teknis, meningkatkan aktivitas dalam berbagi 
sumber daya, mengurangi duplikasi, dan 
menciptakan pelayanan yang efisien. Dalam 
masyarakat informasi, membangun jaringan 
informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh 
setiap penduduk adalah penting untuk 
menggerakkan energi dalam mencapai 
keberhasilan. 
 
Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan 
berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan 
dalam upaya untuk membangun suatu fondasi 
untuk mewujudkan pembentukan suatu kerjasama 
dan sistem jaringan di lingkungan perpustakaan 
umum.  
 
Peran Perpustakaan Umum 
 
Sebelum mendiskusikan tentang kerjasama dan 
sistem jaringan perpustakaan, kita perlu melihat 
kembali apa sesungguhnya peran yang dilakukan 
oleh suatu perpustakaan umum. Setidaknya ada 
tiga peran utama yang ditugaskan oleh banyak 
pemerintahan negara kepada suatu perpustakaan 
umum yaitu: (1) membantu masyarakat terutama 
remaja dan anak-anak menjadi melek informasi 
termasuk di dalamnya mengajarkan bagaimana 
cara menelusur informasi dan mengembangkan 
kebiasaan membaca; (2) membantu orang dewasa 

untuk “belajar sepanjang hayat” dan belajar 
kembali untuk perubahan atau peningkatan 
karier; dan (3) memelihara dan mempromosikan 
kebudayaan. Peran tersebut termasuk unik karena 
tidak dapat dipenuhi oleh lembaga jenis lainnya.  
 
Dengan menyediakan informasi, masyarakat 
dapat memberitahukan kepada diri mereka 
sendiri tanpa suatu paksaan tentang berbagai isu 
mutakhir. Masyarakat dapat memberdayakan diri 
mereka sendiri dengan mendapatkan berbagai 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan profesi 
dan bidang tugas atau pekerjaan masing-masing. 
Dengan kata lain, melalui perpustakaan 
diharapkan akan terbentuk suatu masyarakat yang 
terinformasi dengan baik, berkualitas, dan 
demokratis (Siregar, 2004:76).  
 
Perpustakaan umum juga berperan sebagai 
pelengkap pendidikan formal dengan 
menyediakan suatu pusat sumber daya dan 
platform bagi masyarakat dari semua usia untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan belajar sepanjang 
hayat. Oleh karena itu, perpustakaan umum 
sesungguhnya adalah merupakan bagian integral 
dari sistem pendidikan. Membantu orang-orang 
muda untuk “belajar bagaimana belajar” 
merupakan salah satu fungsi penting dari 
perpustakaan umum. Dengan memberi dukungan 
bagi anak-anak dan para remaja dalam 
pemerolehan keterampilan dasar, membangun 
dasar pengetahuan personal, dan 
mengembangkan kompetensi dalam hal 
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penelusuran dan analisis informasi berarti 
melengkapi pembelajaran formal yang mereka 
peroleh di sekolah (New Library: The People’s 
Network, 1997:2).  
  
Sumber daya multimedia yang kaya yang 
disediakan setelah jam sekolah, dalam bentuk 
yang aman dan lingkungan yang kreatif secara 
kultural, akan membantu mengatasi ketidak-
setaraan peluang atau kesenjangan ekonomi yang 
dialami oleh masyarakat yang tidak memiliki 
akses terhadap teknologi baru baik di rumah 
maupun di sekolah. Sejumlah studi telah 
menunjukkan bahwa anak-anak bisa memperoleh 
manfaat yang bersifat edukasi dan sosial melalui 
penyediaan akses informasi yang dikelola dengan 
baik (Denham, 1977).  
 
Perpustakaan umum mempunyai tugas untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan anak-anak 
terhadap informasi dalam berbagai bentuk media 
termasuk buku. Perpustakaan harus menyediakan 
informasi dalam berbagai media yang tepat 
disertai dengan teknologi yang diperlukan untuk 
menyampaikannya. Perpustakaan umum juga 
harus menyadari bahwa jumlah anak-anak yang 
literat komputer akan terus meningkat dan 
mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap 
penggunaan komputer dan akses terhadap 
informasi melalui perpustakaan (LISC[E], 
1995:9).  
 
Mengapa Perlu Bekerjasama 
 
Pertumbuhan sumber daya dan fasilitas baru yang 
dapat disebarluaskan melalui jaringan, 
digabungkan dengan aset yang telah tersedia saat 
ini di suatu perpustakaan akan membentuk suatu 
pusat kekuatan pengetahuan. Hal ini 
memungkinkan suatu perpustakaan terkecil dan 
terisolir dapat menawarkan berbagai informasi 
sama seperti yang ditawarkan oleh suatu 
perpustakaan besar. Selain itu, perpustakaan 
mampu menyediakan akses setara terhadap 
informasi global dan lokal, yang dikenal dengan 
istilah muatan sumber daya informasi dan 
pengetahuan, imajinasi, pembelajaran, pelayanan 
dan fasilitas. 
 
Sumber daya melalui jaringan juga memberikan 
peluang bagi orang dewasa untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran secara personal, baik 

untuk mendukung karier maupun minat mereka. 
Melalui kerjasama dengan sekolah dan perguruan 
tinggi, perpustakaan umum mampu memberikan 
fleksibilitas proses pembelajaran baik dalam hal 
waktu maupun tempat.  
 
Sesuai dengan peran yang harus dilakukan oleh 
perpustakaan umum, eksploitasi dengan 
teknologi baru melalui jaringan perpustakaan, 
prioritas harus ditujukan pada upaya untuk: (1) 
meningkatkan peluang pendidikan dan kegiatan 
belajar sepanjang hayat bagi anak-anak dan orang 
dewasa; (2) mendukung pelatihan, pekerjaan, dan 
wirausaha untuk membantu meningkatkan 
kemakmuran; dan (3) memelihara kesatuan dan 
persatuan masyarakat melalui terciptanya 
masyarakat terinformasi baik secara politik 
maupun kultural. Selain itu, sejarah komunitas 
dan identitas komunitas juga perlu dicakup dalam 
muatan dan pelayanan yang disediakan. 
 
Apa yang Dimaksud dengan Kerjasama dan 
Jaringan  
 
Suatu kerjasama dan sistem jaringan dapat 
didefinisikan sebagai: “Sejumlah organisasi yang 
secara formal saling terhubung atau berpartisipasi 
satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dan memiliki suatu struktur 
organisasi”. Kerjasama dan sistem jaringan 
tersebut dapat bersifat fungsional (misalnya 
pengatalogan), geografis (misalnya provinsi) 
dan/atau sektoral (misalnya perpustakaan umum). 
 
Berbagai aspek tentang kerjasama dan sistem 
jaringan perpustakaan banyak dibicarakan di 
dalam berbagai literatur. Kerjasama merupakan 
suatu fenomena sosial di mana sejumlah 
perpustakaan saling mengikat janji dan dengan 
suatu kerangka konseptual mengembangkan 
pelayanan yang efisien. Townley (1988) 
memandang jaringan sebagai suatu sistem sosial 
terbuka, di mana peserta memberi, mentransfer 
dan mendistribusikan “energi” dalam bentuk 
informasi bibliografis, perolehan atau teknologi 
yang disediakan baik oleh perpustakaan peserta, 
pihak ketiga maupun jaringan lainnya. Jaffe dan 
Freeman (1993) mendiskusikan peran kerjasama 
berkaitan dengan isu sosial-ekonomi. Banyak 
faktor yang mendorong perpustakaan 
bekerjasama menyediakan akses terhadap 
berbagai sumber daya dan menciptakan 
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lingkungan kerjasama bagi pengguna 
perpustakaan. Hasilnya adalah penghematan baik 
dalam hal waktu maupun biaya. 
 
Bagaimana Situasi di Negara Maju 
 
Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa 
pemanfaatan pelayanan yang disediakan melalui 
sistem kerjasama dan jaringan perpustakaan di 
negara-negara maju sangat tinggi. Hasil positif 
dari sistem kerjasama dan jaringan tersebut 
adalah perbaikan dalam aspek pelayanan teknis 
dan pengguna serta memaksimalkan penggunaan 
sumber daya perpustakaan (The APT Review, 
1995). Kerjasama juga berhasil memecahkan 
sejumlah masalah dengan berbagi risiko, 
manfaat, tanggung jawab, dan pengalaman 
(Epelboin, 1994). Aktivitas kerjasama juga telah 
meningkatkan hubungan yang pada awalnya 
sangat sederhana menjadi sistem jaringan yang 
lebih kompleks yang melibatkan berbagai jenis 
organisasi. 
 
Perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang 
pesat di dalam masyarakat telah menciptakan 
peluang bagi perpustakaan untuk memperluas 
dan meningkatkan perannya (Creth, 1995). 
Sebagai contoh di Inggris, pada tahun 1980-an 
hingga 1990-an terjadi peningkatan penekanan 
pada kerjasama dan sistem jaringan untuk 
memenuhi harapan dan permintaan yang terus 
meningkat dari masyarakat (Dougherty, 1990). 
 
Keberadaan kerjasama dan sistem jaringan 
perpustakaan di negara-negara maju dilakukan 
pada berbagai tingkatan: lokal, regional, nasional, 
dan internasional, yang mencakup berbagai jenis 
aktivitas seperti pengawasan bibliografis, 
pertukaran data, pinjam antar- perpustakaan, dan 
pelatihan staf. Sistem tersebut memiliki 
infrastruktur untuk pelayanan yang dapat 
dikategorikan sebagai fungsional, geografis, dan 
sektoral (perpustakaan) atau antar-sektoral 
(perpustakaan dan sektor lain) (Pringle, 1994). 
 
Bagaimana di Negara Berkembang 
 
Secara umum perkembangan kerjasama dan 
sistem jaringan di negara-negara berkembang 
termasuk lambat dan dapat dikatakan tertinggal 
dibandingkan dengan sektor lain. Kebanyakan 
sistem kerjasama dan jaringan di negara-negara 

tersebut miskin pendanaan dan tidak 
berkembangnya perpustakaan dengan baik. 
Alasan lainnya adalah miskinnya sumber daya 
yang dimiliki dan tidak efektifnya peran asosiasi 
profesi, rendahnya minat terhadap kebijakan 
informasi di tingkat nasional yang berkaitan 
dengan perpustakaan dan pelayanan informasi, 
dan rendahnya pemahaman tentang profesi 
kepustakawanan baik di dalam maupun di luar 
profesi.  
 
Perubahan pemerintahan dan perubahan 
kebijakan pemerintah yang sering terjadi juga 
menjadi rintangan pengembangan sistem seperti 
penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan 
pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan 
perpustakaan. Selain itu, sistem kepegawaian 
perpustakaan juga dipandang lemah. Upaya untuk 
memecahkan berbagai masalah profesi 
pustakawan baik di bidang ekonomi, sosial, 
teknis, maupun teknologi pada umumnya tidak 
terkoordinasi dengan baik. Hal ini berakibat pada 
terjadinya duplikasi usaha yang tidak penting dan 
rendahnya keseragaman standar operasi. 
Keterbatasan peran profesi dalam bidang sosial 
dan politik menyebabkan profesi tidak memiliki 
pengaruh yang besar di luar profesi. 
 
Terlepas dari sejumlah kendala yang disebutkan 
di atas, upaya untuk memperbaiki sistem 
perpustakaan di negara-negara berkembang selalu 
ada. Beberapa negara terus berupaya untuk 
memperbaiki kelemahan yang mereka miliki 
seperti yang dilakukan di Malaysia dan Saudi 
Arabia. Di beberapa negara dilakukan kerjasama 
dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi dan 
sektor telekomunikasi untuk mengembangkan 
kerjasama dan sistem jaringan. 
 
Peran Perpustakaan Nasional  
 
Perpustakaan nasional memiliki peran penting 
dalam pembentukan infrastruktur kerjasama dan 
sistem jaringan perpustakaan di suatu negara, 
terutama untuk melakukan koordinasi di antara 
perpustakaan. Pada tingkat provinsi peran 
tersebut dapat dilakukan oleh perpustakaan umum 
tingkat provinsi. Di Inggris, British Library 
bertindak sebagai pemeran utama baik dalam 
mengkoordinasikan pembentukan kerjasama dan 
sistem jaringan maupun dalam memberikan 
dukungan terhadap kegiatan kerjasama di negara 
tersebut. Peran yang dilakukan antara lain meliputi 
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berbagai bidang seperti pelayanan bibliografis, 
pengiriman dokumen, dan pelayanan informasi 
yang memungkinkan perpustakaan dapat saling 
berbagi sumber daya. 
   
Peran Asosiasi Profesi 
 
Asosiasi profesi juga memiliki peran penting 
dalam pengembangan kerjasama dan sistem 
jaringan di dalam suatu negara. Asosiasi profesi 
dapat memfasilitasi pertemuan di antara 
perpustakaan, menghasilkan literatur, dan 
membuat kerangka berbagai standar. Di Inggris, 
berbagai asosiasi profesi seperti LA, ASLIB, dan 
SCONUL memainkan peran penting dalam 
sejumlah aspek termasuk membuat perencanaan, 
menghimpun kelompok peminat dalam subjek 
tertentu, merancang dan menyelenggarakan 
program pelatihan dan menerbitkan buletin atau 
jurnal sebagai media untuk bertukar pengalaman 
dan pendapat dan sekaligus untuk 
mempromosikan kerjasama dan sistem jaringan 
tersebut (Edmonds, 1991). 
 
Pengembangan Pemahaman yang Lebih Luas 
 
Di negara-negara berkembang perlu 
dikembangkan pemahaman yang lebih luas 
tentang potensi kerjasama dan sistem jaringan 
perpustakaan dengan mengutarakan berbagai 
masalah dan perbaikan pelayanan perpustakaan. 
Pemahaman yang luas dimaksud dapat memberi 
kontribusi terhadap kebijakan dan proses 
pembuatan keputusan untuk pengembangan sistem 
perpustakaan. Perpustakaan peserta juga dapat 
memainkan peran penting dalam pengembangan 
kesadaran dengan membuat berbagai program 
seperti pendemontrasian teknologi dan 
mengembangkan hubungan yang lebih erat 
dengan komunitas pengguna. 
 
Aplikasi Teknologi Informasi 
 
Penggunaan teknologi informasi memiliki peran 
penting dalam pembentukan kerjasama dan 
sistem jaringan perpustakaan. Teknologi 
informasi yang meliputi teknologi komputer dan 
komunikasi telah memperluas peran perpustakaan 
dalam menjalin hubungan dengan berbagai 
institusi, mengubah konsep perpustakaan 
tradisional dari kepemilikan koleksi ke akses dan 
penyediaan berbagai jenis pelayanan baru.  
 
 

Pemasaran 
 
Faktor ekonomi juga menjadi hal penting untuk 
memastikan kelangsungan keberadaan kerjasama 
dan sistem jaringan perpustakaan (Edmonds, 
1991). Perubahan sistem sosial dan ekonomi 
berpengaruh terhadap perpustakaan dan sistem 
informasi. Masalah pendanaan menjadi kendala 
besar di negara berkembang dalam membangun 
kerjasama dan jaringan, sehingga perlu dipikirkan 
tentang model pendanaan termasuk income 
generating. Stubley (1991) menyebutkan bahwa 
sistem kerjasama seharusnya bergantung pada 
pendanaan sendiri melalui partisipasi setiap 
perpustakaan peserta. Perpustakaan harus 
berupaya keras untuk melakukan fund raising 
dari berbagai sumber. 
 
Kesimpulan 
 
Upaya untuk pembentukan suatu kerjasama dan 
sistem jaringan perpustakaan memerlukan 
kesamaan persepsi di antara para pihak yang akan 
terlibat termasuk peran perpustakaan peserta, 
peran institusi lain dan berbagai aspek terkait 
lainnya. Pengalaman di negara maju dapat 
dijadikan sebagai benchmarking untuk 
pengembangan di negara berkembang. 
Selanjutnya, mengembangkan pendekatan yang 
realistis untuk membuat perencanaan yang 
komprehensif dan memilih teknologi yang tepat 
dalam sistem jaringan merupakan suatu hal yang 
penting dalam pembentukan lingkungan 
kerjasama dan jaringan perpustakaan. 
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