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Abstract 
 
The advantage of information technology is a part of in daily our life. In higher education, the 
advantage of the information technology is as assist instrument in administration and education 
process. The form of digital library is one of implementation in the advantage of information 
technology in higher education.  
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Pendahuluan 
 
Perpustakaan merupakan suatu dunia yang tidak 
mengenal batas waktu, ruang/tempat dan batas-
batas lainnya. Karena, apa yang dijadikan 
koleksinya, semuanya adalah hasil pemikiran 
manusia dari berbagai ahli yang mempunyai 
berbagai bidang keahlian, dari berbagai tempat, 
waktu, kebangsaan, agama, dengan berbagai cara 
menghasilkannya. Karena itu pula, betapa 
pentingnya perpustakaan di universitas 
(perguruan tinggi), sehingga dapat diibaratkan 
berfungsi sebagai jantungnya.  
 
Perpustakaan seperti kita ketahui adalah lebih tua 
daripada buku, kertas, dan mesin cetak. Sebab 
perpustakaan telah ada jauh sebelum benda-
benda tersebut ditemukan orang. Perpustakaan 
juga merupakan akar berpijak sekarang untuk 
kemudian melangkah ke masa depan. 
 
Dalam kehidupan yang serba modern dan serba 
cepat ini, semua orang membutuhkan informasi, 
sebagai hal yang sangat hakiki. Tanpa informasi, 
dapat menyebabkan masyarakat menjadi tersisih 
dan terbelakang. 
 
Dalam hal ini perpustakaan memegang peranan 
yang sangat besar dalam rangkaian penyebaran 
informasi. Perguruan tinggi, sebagai suatu 
lembaga yang nantinya akan menghasilkan 
intelektual berkualitas di masa depan, 
perpustakaan merupakan sarana untuk 
mewujudkan hal tersebut. Oleh sebab itu untuk 
pengembangan suatu perpustakaan di perguruan 

tinggi, diperlukan pengembangan teknologi 
informasi.  
 
Bagaimana teknologi informasi tersebut 
merambah ke perpustakaan perguruan tinggi, 
berikut akan dipaparkan dalam tulisan ini. 

 
Peran dan Fungsi Perpustakaan di Perguruan 
Tinggi 

 
Sudah sejak beberapa ribu tahun yang lalu, 
manusia membangun perpustakaan, karena 
kegunaannya untuk keperluan studi, penelitian, 
bacaan umum, dan lain-lainnya. Karena itulah 
sudah sejak zaman kuno disadari bahwa 
perpustakaan berfungsi vital dalam usaha 
pengembangan maupun peningkatan pengetahuan 
bagi siapapun. 
 
Murjopranoto dalam Sumarji (1988) mengatakan 
dengan jelas bahwa perpustakaan mempunyai 
berbagai fungsi yang antara lain sebagai berikut: 
1. Untuk mempertinggi kebudayaan. 
2. Untuk menambah pengetahuan. 
3. Untuk dokumentasi. 
4. Untuk penerangan (misalnya peraturan 

pemerintah, perundang-undangan). 
5. Untuk memungkinkan research (penelitian) 

bahan-bahan yang berguna, misalnya 
laporan, statistik, peta) dan lain-lainnya. 

6. Untuk rekreasi (hiburan), dengan 
menyediakan buku-buku cerita. 

7. Untuk memberi inspirasi. 
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Kalau perpustakaan umum diibaratkan sebagai 
universitas rakyat, karena tujuannya untuk 
menyediakan sumber belajar dan meningkatkan 
ilmu pengetahuan masyarakat, maka 
perpustakaan perguruan tinggi benar-benar 
berada di suatu perguruan tinggi, baik 
universitas, akademi, sekolah tinggi, ataupun 
institut. 
 
Keberadaan, tugas dan fungsi perpustakaan 
perguruan tinggi tersebut adalah dalam rangka 
melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat. 
 
Karena pentingnya perpustakaan pada setiap 
institusi pendidikan tinggi, semestinya setiap 
lembaga tersebut memiliki sebuah  perpustakaan 
yang lengkap dan berfungsi dengan baik, serta 
dimanfaatkan secara maksimal. Perpustakaan 
perguruan tinggi sering disebut sebagai “jantungnya 
universitas” karena tanpa perpustakaan maka proses 
pelaksanaan pembelajaran mungkin kurang 
optimal. Dilihat dari penyelenggaraannya 
perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi 
dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi yang 
bersangkutan, maka untuk pengembangannya dapat 
saja menjalin kerja sama dengan pihak lain.  
 
Sedangkan pemakaiannya adalah masyarakat 
perguruan tinggi yang terdiri atas para staf 
pengajar (dosen), mahasiswa, peneliti, dan 
mereka yang terlibat di dalam kegiatan akademik 
(sivitas akademika). 
 
Perpustakaan perguruan tinggi sering disebut 
dengan “research library” atau perpustakaan 
penelitian karena memang untuk sarana meneliti, 
dan meneliti merupakan salah satu kegiatan 
utama di perguruan tinggi. 
 
Sebagai perpustakaan penelitian, maka 
koleksinya harus disesuaikan dengan seluruh 
fakultas, jurusan, dan program studi serta mata 
kuliah yang ada, baik berupa buku-buku, 
majalah, jurnal-jurnal ilmiah, maupun bahan 
pustaka yang lain. 

 
Teknologi Informasi dan Perguruan Tinggi 
 
Penggunaan teknologi terutama teknologi 
informasi yaitu teknologi komputer dan 
komunikasi di perpustakaan bukan sesuatu yang 
baru lagi. Tetapi pada beberapa perpustakaan 
terutama di Indonesia kelihatannya masih sangat 

lambat. Teknologi komputer telah banyak 
dipergunakan untuk menangani kegiatan rutinitas 
kerumahtanggaan perpustakaan (library 
housekeeping) yang mencakup bidang 
pengadaan, pengatalogan, pengawasan sirkulasi, 
pengawasan serial, dan penyediaan katalog 
online untuk umum. 
 
Pemanfaatan teknologi ini diakui mampu 
meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan 
dan selanjutnya memberikan kemudahan dan 
efisiensi bagi pengguna perpustakaan. Seperti 
yang sudah kita ketahui bahwa kini kita sudah 
memasuki “era quantum“ era di mana perubahan 
pengetahuan, cara hidup, kebudayaan, dan 
peradaban manusia memiliki kecepatan dan 
akselerasi yang tinggi. 
 
Perguruan tinggi sebagai bahagian dari 
pembaharu harus dapat melakukan akselerasi atas 
cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di 
lingkungan sekitar kita. Salah satu hal yang dapat 
dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut 
di atas adalah dengan menerapkan IT/ICT 
(Information Technology, Information and 
Communication Technology). Sebagai dukungan 
bagi pengelolaan pendidikan tinggi yang efektif 
dan efisien. 
 
Perpustakaan sebagai institusi pengelola 
informasi merupakan salah satu bidang 
penerapan teknologi informasi yang berkembang 
dengan pesat. Perkembangan dari penerapan 
teknologi informasi bisa kita lihat dari 
perkembangan jenis perpustakaan yang selalu 
berkaitan dengan teknologi informasi, diawali 
dari perpustakaan manual, perpustakaan 
terotomasi, perpustakaan digital atau cyber 
library. 
 
Ukuran perkembangan jenis perpustakaan banyak 
diukur dari penerapan teknologi informasi yang 
dipergunakan dan bukan dari skala ukuran lain, 
seperti besar gedung yang dipergunakan, jumlah 
koleksi yang tersedia maupun jumlah 
penggunanya. 
 
Kebutuhan akan teknologi informasi sangat 
berhubungan dengan peran dari perpustakaan 
sebagai kekuatan dalam pelestarian dan 
penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan yang berkembang seiring dengan 
menulis, mencetak, mendidik, dan kebutuhan 

 Halaman 33



Pustaha: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi, Vol.2, No.1, Juni 2006 
 
 
manusia akan informasi. Perpustakaan membagi 
rata informasi dengan cara mengidentifikasi, 
mengumpulkan, mengelola, dan menyediakannya 
untuk umum. 
 
Penerapan teknologi informasi di perpustakaan 
dapat difungsikan dalam berbagai bentuk antara 
lain: 
1. Penerapan teknologi informasi dipergunakan 

sebagai sistem informasi manajemen 
perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat 
diintegrasikan dengan sistem informasi 
perpustakaan adalah pengadaan, inventarisasi, 
katalogisasi, sirkulasi, bahan pustaka, 
pengelolaan anggota, statistik, dan lain 
sebagainya. Fungsi ini sering diistilahkan 
sebagai bentuk otomasi perpustakaan. 

2. Penerapan teknologi informasi sebagai sarana 
untuk menyimpan, mendapatkan dan 
menyebarluaskan informasi ilmu 
pengetahuan dalam format digital. Bentuk 
penerapan teknologi informasi dalam 
perpustakaan ini sering dikenal dengan 
perpustakaan digital. 

 
Kedua fungsi penerapan teknologi informasi ini 
dapat terpisah maupun terintegrasi dalam suatu 
sistem informasi tergantung dari kemampuan 
software yang dipergunakan, sumber daya 
manusia dan infrastruktur peralatan teknologi 
informasi yang mendukung keduanya. 

 
Perpustakaan Digital dan Wujud Teknologi 
Informasi di Perguruan Tinggi 

 
Di Indonesia, sistem perpustakaan digital banyak 
diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi. Ini 
dapat dimaklumi karena perguruan tinggi 
mempunyai banyak konten berharga seperti 
skripsi, tesis, dan disertasi. 
 
Sebenarnya perpustakaan digital bukan 
merupakan salah satu jenis perpustakaan 
tersendiri, akan tetapi merupakan pengembangan 
dalam sistem layanan perpustakaan. Misalnya 
pada perpustakaan khusus atau perpustakaan 
perguruan tinggi. Di dalam sistem tersebut tidak 
nampak secara fisik sumber informasi atau 
koleksi bahan pustaka, karena informasi tersebut 
sudah diubah bentuknya menjadi digital. Para 
pemakai perpustakaan dapat mengaksesnya 
melalui suatu peralatan tertentu. Oleh karena itu 
perpustakaan digital ada yang menyebut sebagai 

suatu perpustakaan maya (virtual library). Cara 
akses informasi seperti itu sudah banyak 
dipergunakan karena sangat praktis dan efektif 
namun belum secara luas dapat dipahami oleh 
semua orang. Sebab memerlukan teknologi tinggi 
dan relatif mahal, sehingga belum semua 
perpustakaan mampu menyediakan fasilitas 
tersebut. 
 
Akan tetapi ada semacam salah kaprah dalam 
mengimplementasikan perpustakaan digital. 
Menurut Hendrowicaksono, setelah sekian lama 
implementasi perpustakaan digital di Indonesia, 
ada beberapa kesalahkaprahan yang terjadi yang 
menarik untuk didiskusikan, yaitu: 
1. Ternyata masih banyak orang yang belum 

bisa membedakan dan masih mencampur-
adukkan antara konsep perpustakaan digital 
dengan otomasi perpustakaan (library 
automation). Sebenarnya apa perbedaan 
mendasar sistem otomasi perpustakaan 
dengan perpustakaan digital? 
Sistem otomasi perpustakaan adalah 
implementasi teknologi informasi pada 
pekerjaan-pekerjaan administratif di 
perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. 
Apa saja yang termasuk pekerjaan 
administratif di perpustakaan. Di antaranya 
pengadaan, pengolahan, sirkulasi 
(peminjaman, pengembalian), inventarisasi, 
dan penyiangan koleksi, katalog terpasang, 
manajemen keanggotaan, pemesanan koleksi 
yang sedang dipinjam, dan lain-lain. 
Sedangkan sistem perpustakaan digital 
adalah implementasi teknologi informasi agar 
dokumen digital bisa dikumpulkan, 
diklasifikasikan, dan bisa diakses secara 
elektronik. Secara sederhana dapat 
dianalogikan sebagai tempat menyimpan 
koleksi perpustakaan yang sudah dalam 
bentuk digital. 

2. Masalah aksessibilitas sistem perpustakaan 
digital dirancang agar koleksi perpustakaan 
lebih mudah diakses dan jangkauan aksesnya 
lebih luas. Yang terjadi di Indonsia, koleksi 
digital justru lebih sulit diakses daripada 
koleksi tercetak (printed). Bukan karena 
keterbatasan infrastruktur, tetapi karena 
kebanyakan pengelola perpustakaan digital 
masih takut atau bahkan tidak rela orang lain 
bisa membaca koleksi digitalnya. 

3. Masalah manajemen pengembangan sistem. 
Implementasi sistem perpustakaan digital 
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merupakan hal yang kompleks dan rumit. 
Karena itu perlu pembicaraan yang matang, 
mulai dari white papers, spesifikasi 
fungsional sistem, model bisnis, manajemen 
teknologi, isu legal, manajemen sumber daya 
manusia, prosedur, dan lain-lain. 

 
Masih menurut Hendrowicaksono, sayangnya 
banyak implementasi perpustakaan digital di 
Indonesia tidak memperhatikan hal-hal ini. 
Sehingga sering implementasi akhirnya mandek 
karena adanya hal-hal yang belum bisa 
diselesaikan di fase awal implementasi. Sering 
pula implementasi perpustakaan digital dilakukan 
tanpa mendapatkan dukungan penuh dari institusi 
induknya. Implementasi perpustakaan digital 
bukan merupakan hal mudah, terlebih lagi ia 
melibatkan banyak pihak. Supaya berhasil, harus 
mendapatkan dukungan penuh dari pihak-pihak 
yang terkait, dan yang tidak kalah penting adalah 
model bisnisnya harus jelas serta terdokumentasi. 
 
Terkait dengan beberapa kesalahkaprahan di atas, 
ada beberapa isu yang patut diperhatikan terkait 
dengan implementasi sistem perpustakaan digital, 
yaitu: 
1. Para pengelola sistem perpustakaan digital 

hendaknya mengetahui esensi perpustakaan 
digital, yaitu agar koleksi perpustakaan lebih 
mudah diakses dan jangkauan aksesnya lebih 
luas. Karena itu adalah salah besar kalau 
perpustakaan digital jadi lebih sulit diakses oleh 
pemakai perpustakaan, dengan alasan apapun. 

2. Isu legal. Para pengelola sistem perpustakaan 
digital hendaknya memahami secara jelas 
masalah legal terkait dengan konten digital 
yang dimasukkan ke dalam sistem 
perpustakaan digital. Selain kompleks, isu ini 
juga selalu merupakan isu utama dalam 
implementasi perpustakaan digital di Indonesia. 
Permasalahan utama implementasi 
perpustakaan digital di Indonesia bukanlah 
pada isu teknologi, tetapi pada sisi non-
teknologi. Sulitnya, seringkali para pengelola 
perpustakaan terlalu banyak berdiskusi 
berkutat hanya pada isu legal dan melupakan 
isu penting lainnya. Seolah-olah legal 
merupakan isu yang paling utama. Ketika 
masalah legal tidak kunjung selesai, akhirnya 
dibiarkan menggantung, sehingga terkesan 
tidak serius. Hendaknya sistem perpustakaan 
digital yang dibuat nantinya, sudah punya 
dasar hukum yang jelas, sehingga nanti 

sistem tersebut tidak mandek lagi menunggu 
kepastian hukum mengenai dokumen digital 
yang disertakan. Akan lebih baik bila 
institusi lain yang berhasil menerapkan 
sistem perpustakaan digital, mau berbagi 
pengetahuan mengenai best practice yang 
telah dilakukan. Masalah krusial 
implementasi sistem perpustakaan digital 
tidak hanya pada masalah legal, tetapi juga 
pada masalah sosial seperti bagaimana sistem 
perpustakaan digital mampu meningkatkan 
antusiasme pemakai perpustakaan untuk terus 
produktif belajar, menghasilkan pengetahuan 
baru, dan mau berbagi pengetahuan. 

3. Terkait dengan isu pertama, tujuan utama 
perpustakaan digital bukan sebagai sarana 
preservasi koleksi. Koleksi digital justru 
lebih rentan kehilangan data dan terjadinya 
inkompatibi l i tas .  Untuk mengatasi 
masalah ini, isu-isu berikut ini harus 
diperhatikan. 

4. Isu teknologi. Terkait dengan isu ketiga, 
maka masalah teknologi perlu mendapat 
perhatian serius. Media tempat menyimpan 
informasi digital selalu mengalami degradasi 
dan bisa rusak tanpa pemberitahuan sama 
sekali. Perangkat keras dan lunak sering kali 
ketinggalan zaman tanpa kita sadari. Karena 
itu perlu diperhatikan manajemen daur hidup 
(lifecycle management) koleksi digital yang 
disimpan. 

5. Isu manajemen konten digital. Semakin besar 
volume dan kompleksitas dokumen digital, 
maka akan mulai timbul masalah, di 
antaranya pemeliharaan koleksi, temu 
kembali informasi (information retrieval), 
dan klasifikasi. Solusi yang bisa dilakukan 
antara lain pembuatan prosedur standar untuk 
pemeliharaan koleksi, pemeliharaan sistem 
temu kembali informasi dan pembuatan 
thesaurus. 

 
Kesimpulan 

 
Perkembangan dari pemanfaatan teknologi 
informasi pada perpustakaan perguruan tinggi 
bisa dilihat dari perkembangan jenis 
perpustakaan yang selalu berkaitan dengan 
teknologi informasi, diawali dari perpustakaan 
manual, perpustakaan terotomasi, dan selanjutnya 
perpustakaan digital atau cyber library. 
Perpustakaan digital bukan merupakan salah satu 
jenis perpustakaan tersendiri, akan tetapi 
merupakan pengembangan dalam sistem layanan 
perpustakaan. Di mana di dalam sistem tersebut 
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secara fisik tidak tampak sumber informasi atau 
koleksi bahan pustaka, oleh karena informasi 
tersebut bentuknya telah diubah menjadi digital. 
Di mana dalam hal ini, pengguna perpustakaan 
hanya dapat mengakses informasi tersebut 
melalui suatu peralatan tertentu. Sehingga terlihat 
bahwa sistem penerimaan informasi dilakukan 
lebih efektif dan efisien. Akan tetapi yang 
menjadi persoalan adalah bahwa cara akses 
informasi perpustakaan digital memang telah 
terbukti penggunaannya sangat praktis dan 
efektif, namun belum dipahami oleh semua 
orang, oleh karena bentuk perpustakaan digital 
memerlukan teknologi tinggi dan relatif mahal, 
sehingga belum semua perpustakaan perguruan 
tinggi mampu untuk menyediakan fasilitas 
tersebut.  
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