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I.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada berbagai

bidang. Demikian pula pada manajemen perpustakaan, khususnya dalam mengelola dan
memberikan informasi kepada pengguna. Kemajuan teknologi informasi memberikan
kemudahan bagi perpustakaan dalam kegiatan layanan perpustakaan.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan perkembangannya yang pesat dewasa
ini menjadi kekuatan pendorong bagi reformasi di berbagai bidang sehingga berdampak
pula terhadap pembangunan sosial dan ekonomi sekarang dan di masa mendatang.
Perpustakaan sebagai pusat informasi merupakan tempat untuk menghimpun,
mengolah dan menyebarluaskan informasi. Perkembangan TI pada masa sekarang
menyebabkan perpustakaan menyediakan sumber informasi tidak hanya dalam bentuk
tercetak, tetapi juga dalam bentuk digital. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap
peran

perpustakaan

yang

harus

mampu

mnyediakan

materi

dalam

bentuk

elektronik/digital.
Perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga penelitian / pengkajian seperti
halnya perpustakaan BPTP Aceh mempunyai tugas untuk memberikan layanan prima
guna memenuhi kebutuhan informasi para peneliti / penyuluh yang merupakan
pemustaka potensial di lingkungan lembaga induknya.
1.1. Tujuan
Tujuan utama dari Perpustakaan BPTP Aceh yaitu menjadikan pangkalan data
dan database hasil-hasil penelitian, pengkajian dan penyuluhan pertanian di lingkup
BPTP Aceh yang nantinya memudahkan pengguna dalam mengakses informasi melalui
jaringan teknologi.
1.2. Keluaran
Adapun keluaran yang diharapkan nantinya yaitu tersedianya bahan informasi
teknologi pertanian (pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan sosial ekonomi).

1.3. Manfaat
Manfaat yang didapat yaitu perbaikan dan peningkatan pelayanan melalui
kecekatan dalam bekerja guna menyediakan informasi teknologi pertanian yang
dibutuhkan para pengguna untuk memenuhi kebutuhan akan data dan informasi secara
langsung maupun melalui teknologi internet.
1.4. Personalia
Untuk memantapkan sistem manajemen perpustakaan dan meningkatkan efisiensi
kerja pegawai, maka ditetapkan susunan personalia Perpustakaan BPTP Aceh sebagai
berikut :

No Nama
1.

Rini andriani, SP
NIP. 19860320 200912 2 008

Tugas
Pengelola

Uraian tugas
a. Menyiapkan dan
mengelola bahan
bahan keperluan
perpustakaan
b. Mengelola
administrasi dan
melaksanakan kegiatan
perpustakaan,
melaksanakan
perbanyakan/penggand
aan bahan-bahan
publikasi
c. Mendistribusikan
publikasi dan
penerbitan hasil
penelitian, pengkajian
dan perakitan
Teknologi Pertanian
tepat guna spesifik
lokasi
d. Melakukan pertukaran
dan penyebaran
publikasi hasil
penelitian dan
pengkajian. Mengelola
jaringan Informasi
IPTEK untuk
mendukung
komunikasi dan

Keterangan
Non Pelatihan

e.

f.

g.

h.

i.

j.

2.

Mardhiah, Amd
NIP. 19651231 199103 2 003

Pelayanan

a.

b.

komersialisasi hasil
penelitian dan
pengkajian dalam
website
Melakukan urusan
komunikasi
pengkajian, publikasi,
penyebarluasan,
dokumentasi,
pendayagunaan hasilhasil pengkajian dan
penyiapan sarana
pengkajian
Melaksanakan
pengolahan
bahan/koleksi
perpustakaan berupa
katalogisasi, deskriptif,
klasifikasi dan
merawat bahan
pustaka
Memberikan layanan
referensi kepada
pemakai dalam bentuk
bantuan, petunjuk atau
bimbingan untuk
menemukan bahan
pustaka dan informasi
di perpustakaan
Menjalin kerjasama
antar perpustakaan
dalam rangka tukar
menukar informasi
Membuat laporan
pengelolaan
perkembangan
perpustakaan
Tugas-tugas kedinasan
lainnya atas perintah
pimpinan/atasan
Melaksanakan
pengolahan
bahan/koleksi
perpustakaan berupa
katalogisasi, deskriptif,
klasifikasi dan
merawat bahan
pustaka
Memberikan layanan
referensi kepada

Pelatihan

c.

d.

e.

f.

3.

Suriyani Novita
NIP. 19781108 200812 2 001

Database

a.

b.

c.

d.

e.

f.

pemakai dalam bentuk
bentuan, petunjuk, atau
bimbingan untuk
menemukan bahan
pustaka dan informasi
di perpustakaan
Menjalin kerjasama
antar perpustakaan
dalam rangka tukar
menukar informasi
Membuat laporan
pengelolaan
perkembangan
perpustakaan
Membuat laporan
pengelolaan
perkembangan
perpustakaan
Tugas-tugas kedinasan
lainnya atas perintah
pimpinan/atasan
Memberikan layanan
Pelatihan
sirkulasi kepada
pengunjung
perpustakaan dalam
memperoleh bahan
pustaka dan
penyelesaian
administrasinya
Membuat laporan
inventarisasi
pengunjung
perpustakaan
Membantu mengelola
informasi dalam
pendistribusian media
informasi
Membantu operasional
pelaksanaan system
informasi dan
komunikasi
Membuat arsip-arsip
publikasi perpustakaan
dalam bentuk digital
Tugas-tugas kedinasan
lainnya atas perintah
pimpinan/atasan

II.

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

2.1. Koleksi Perpustakaan
Salah satu kriteria penilaian layanan perpustakaan yang bagus adalah dilihat dari
kualitas koleksinya yang mencakup format bahan sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan alternatif para pengguna perpustakaan.
Beberapa koleksi yang dimiliki yaitu buku cetak, prosiding, risalah seminar, hasil
litkaji dan majalah, liptan, leaflet, laporan teknis, skripsi, tesis, disertasi dan publikasi
lain.
Adapun jumlah publikasi ditahun 2012 terdapat 6.771 exp yang terdiri dari teks
book 3.513 exp, berkala ilmiah 1.567 exp dan publikasi lainnya 1.691 exp.
Dalam tahun 2013 terdapat penambahan koleksi buku dari dana APBN sebanyak
430 eksemplar yang terdiri dari 163 judul. Ditambah dengan koleksi publikasi dari
lembaga-lembaga lingkup litbang pertanian mulai tanggal 1 Januari s/d Desember 2013
sebanyak 135 eksemplar yang terdiri dari Buletin, Warta, Jurnal, Majalah Ilmiah,
Laporan Teknis, Prosiding, Leaflet dan Tesis. Total publikasi yang tersedia di
perpustakaan BPTP Aceh sampai saat ini yaitu 7.336 koleksi. Lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel dibawah :
Jenis
Buku
Berkala Ilmiah
Berkala Lainnya
Total

2012
2013
Eksemplar Judul Eksemplar Judul
3.513
125
3.943
288
1.567
1.661
1.691
1.732
6.771
125
7.336
288

2.2. Sarana dan Prasarana
Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pustaka BPTP Aceh yaitu komputer online,
koneksi wi-fi hotspot dan buku tamu online

2.3. Pengunjung Perpustakaan
Pengunjung perpustakaan terdiri dari berbagai kalangan, yakni tidak hanya
peneliti dan penyuluh dilingkup BPTP saja tetapi juga pengunjung dari luar seperti
mahasiswa, dosen/PNS/Swasta, dan umum.
Pengunjung yang datang ke perpustakaan harus mematuhi tata tertib yang berlaku
seperti mengisi data diri dibuku tamu elektronik/digital sebelum meminjam/membaca
publikasi yang tersedia. Adapun Jenis

Materi yang banyak dicari yaitu mengenai

tanaman Kedelai, Jagung, Pascapanen, Pengolahan dan Jurnal-jurnal Penelitian.
Pengunjung merespon baik terhadap pelayanan perpustakaan saat ini, tetapi ada
juga saran-saran yang diberikan seperti penambahan koleksi dan penyediaan koleksi
dalam bentuk online, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mencari
publikasi yang ada, karena selama ini pengunjung mencari buku/koleksi secara manual.
Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi di perpustakaan saat ini.
Adapun data pengunjung perpustakaan di BPTP Aceh mulai bulan Januari s/d
Desember 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
No

Bulan

1. Januari
2. Februari
3. Maret
4. April
5. Mei
6. Juni
7. Juli
8. Agustus
9. September
10. Agustus
11. Nopember
12. Desember
Total

Jumlah Pengunjung
(orang)
85
50
20
34
46
85
76
47
41
30
54
63
442

Dalam bentuk grafik statistik pengunjung dapat dilihat lampiran 1. Dari data
statistik tersebut pengunjung terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Juni, hal ini

dimungkinkan terjadi karena pada bulan tersebut mahasiswa banyak mendapat tugas
membuat karya tulis dan banyaknya mahasiswa yang membuat Tugas Akhir, sedangkan
pengunjung paling sedikit terjadi di bulan Maret.
2.4. Sistem Informasi dan layanan
Sistem informasi yang dilaksanakan adalah sistem terbuka dimana pengunjung
langsung mengambil bahan bacaan yang sesuai keperluannya.
Perpustakaan BPTP Aceh melayani pegawai dan staf kantor dan pengguna umum.
Peminjaman dapat dilakukan pada waktu jam kerja, yaitu : Senin s/d Jum’at : 08.30 –
15.30 WIB.

2.5.

Kendala yang dihadapi


Sumber Daya Manusia (SDM)
Permasalahan

yang

dihadapi

berkenaan

dengan

kurangnya

profesionalisme tenaga perpustakaan. Tenaga yang ada saat ini tidak
memadai baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Keadaan seperti
ini

menghambat

kelancaran

kegiatan

perpustakaan

sehingga

mengakibatkan banyak ketidaksempurnaan dalam kinerja perpustakaan.


Fasilitas
Berkenaan dengan fasilitas, permasalahannya adalah menyangkut
kurangnya ketersediaan sarana seperti rak buku, rak jurnal dan mesin foto
copy untuk menunjang kelancaran operasional perpustakaan.



Dana
Terbatasnya dana untuk operasional khususnya untuk pemeliharaan
bahan koleksi bacaan.

III. PENUTUP
3.1. Harapan kedepan
Beberapa harapan yang perlu disampaikan guna perbaikan ke depan dan
terselesaikannya upaya pengembangan koleksi bahan bacaan di perpustakaan BPTP
Aceh yang dapat ditelusuri secara online dapat terwujud. Untuk mendukung hal tersebut
diperlukan sarana yang memadai seperti penambahan SDM / TI di perpustakaan demi
kelancaran operasional dan perlu adanya pelatihan lanjutan / pembinaan untuk
kelancaran staf perpustakaan.

Lampiran 1. Grafik statistik pengunjung perpustakaan BPTP Aceh 2013
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Lampiran 2. Kondisi Perpustakaan BPTP Aceh 2013

