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Abstrak: 

 
 

Pendokumentasian adalah hal yang penting sebagai sumber pengambilan keputusan, pembuatan 

kebijakan dan penyelesaian masalah dalam penyusunan peraturan di Indonesia. Sejak 2013, 

Perpustakaan DPR memiliki sistem informasi kliping (e-kliping), yang merupakan pengembangan 

dari sistem pembuatan kliping manual.  

Pengembangan e-kliping mengadaptasi konsep “go green”, memungkinkan informasi diakses luring, 

dan mempersingkat waktu distribusi kliping hingga sampai kepada penggunanya. Berdasarkan hal 

ini, maka kami melakukan penelitian terhadapat e-kliping. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dekriptif dengan mengumpulkan data 

dari survei yang dilakukan kepada pengguna e-kliping. Survei ini berdasarkan aspek keterpakaian 

yang dilihat dari pengguna, sistem informasi e-kliping dan pelayanan perpustakaan. 

Hasil penelitian menemukan bahwa diperlukan beberapa pengembangan pada sistem informasi e-

kliping untuk menambah tingkat keterpakaian e-kliping tentang Parlemen. 

 

 

Kata kunci: sistem informasi kliping, parlemen, kemasan informasi.   
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PENDAHULUAN 

Kliping merupakan kegiatan menggunting bagian tertentu dari media cetak kemudian disusun 

dalam sistem tertentu. Kliping merupakan sumber informasi yang terbuat dari kumpulan hasil 

pengguntingan yang mewakili satu tema. Karena sifatnya yang hanya membahas satu tema, maka 

kliping sangat membantu dalam pencarian informasi tertentu. Dari kliping bisa didapat sumber 

informasi dan pengetahuan yang tidak kalah pentingnya karena memuat berita baru atau lama.  

Kliping elektronik atau e-kliping merupakan salah satu layanan dari Perpustakaan DPR RI. 

Kliping elektronik bermula dari kliping manual yang dibuat sejak tahun 2003. Kliping manual ini 

dibuat per hari dari surat kabar nasional yang dilanggan oleh Perpustakaan DPR RI. Kemudian kliping 

ini disebarkan ke pengguna di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Tujuan pembuatan kliping ini 

adalah untuk mendokumentasikan berita tentang DPR.  

 Berjalannya waktu, kliping manual semakin diminati oleh penggunanya sehingga permintaan 

meningkat. Dengan melihat dari permintaan yang semakin banyak, adanya batas waktu kliping 

sampai di pengguna, dan banyaknya kertas yang digunakan, menimbulkan keinginan untuk 

memangkas semua hambatan tersebut agar menjadi efektif, efisien dan menjangkau lebih banyak 

pengguna. Oleh karenanya kliping manual dikembangkan menjadi kliping elektronik atau e-kliping.    

 Pengembangan kliping manual menjadi e-kliping merupakan penerapan teknologi 

informasi, yang dibuat oleh pranata komputer Bidang Data dan Teknologi Informasi Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk saat ini baru dapat diakses intranet dengan alamat 

https://kliping.dpr.go.id/ dan tersambung ke website dpr.go.id.  

 Salah satu pengguna yang menjadi sasaran layanan e-kKliping adalah Peneliti. Peneliti ini 

berada di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Untuk itu Perpustakaan 

DPR harus mengetahui kebutuhan informasi Peneliti akan layanan e-kliping yang telah disediakan. 

Sehingga e-kliping bisa mendukung tugas Peneliti dalam rangka memberi dukungan terhadap kinerja 

Anggota Dewan 

 Bagi peneliti, informasi diperlukan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Informasi 

merupakan pendukung kegiatan yang dilakukan seseorang dan juga dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan (Davis, 1993). Informasi merupakan gambaran kesenjangan pengetahuan 

manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut berusaha mencari hal-hal yang dapat memenuhi 

kesenjangan tersebut (Devadason, 1996 dalam Bwalya, 2014 ). 

 Pola pencarian informasi menurut Situational-Gap-Use Theory (Dervin, 1999 dalam 

Thomas, 2011) didasarkan pada kebutuhan informasi peneliti yang disebabkan oleh kesenjangan pada 

pengetahuannya, sehingga perlu diupayakan pengisian kesenjangan tersebut dengan informasi yang 

tepat. Berbagai cara dan taktik dapat digunakan agar informasi yang diperlukan dapat terpenuhi. 

Usaha menemukan informasi ini sering mendapat hambatan yang berasal dari metode penyediaan 

informasi, keterjangkauan informasi, atau dari dalam diri peneliti itu sendiri. 

 Kebutuhan pemustaka akan informasi berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pencarian 

informasi, antara lain untuk meningkatkan pengetahuan, mengikuti perkembangan baru, mendukung 

dan merencanakan penelitian, dan lainnya. Identifikasi kebutuhan informasi dapat dilakukan dengan 

current approach, yaitu memperhatikan kebutuhan pemustaka akan informasi mutakhir, everyday 

approach, yaitu kebutuhan pemustaka akan informasi secara menyeluruh, dan catching-up approach, 

yaitu kebutuhan pengguna akan informasi singkat secara cepat. 

 Oleh karenanya Pustakawan harus dapat membaca kebutuhan informasi Peneliti dan 

menyediakan pelayanan informasi sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan layanan e-kliping perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan Peneliti. Penyampaian informasi maupun sosialisasi layanan e-kliping 

dapat berjalan efektif jika tepat melayani kebutuhan Peneliti.  

 Perpustakaan DPR RI merupakan bidang di bawah Pusat Data dan Informasi Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, yang melakukan pengumpulan berita kliping mengenai DPR. 

https://kliping.dpr.go.id/
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Diharapkan layanan e-kliping dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemustaka. Peneliti 

Puslit DPR merupakan salah satu pemustaka aktual yang menjadi target dari pelayanan e-kliping.  

 Jasa/layanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan DPR RI dinilai belum 

dimanfaatkan secara efektif oleh peneliti. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain 

ketidaktahuan peneliti mengenai jasa/layanan yang disediakan Perpustakaan DPR RI, atau 

perpustakaan kurang mempromosikan layanannya. Untuk itu, pemasaran informasi perlu diiringi 

promosi dan hubungan baik dengan Peneliti. Promosi jasa yang diselenggarakan Perpustakaan DPR 

RI perlu disosialisasikan. 

 Kepuasan peneliti atas suatu layanan informasi tergantung pada berbagai faktor, antara lain 

kecepatan layanan, rasio ketepatan, kebaruan informasi yang disajikan, kelengkapan, dan usaha yang 

dibutuhkan untuk menggunakan layanan yang tersedia. Agar pencarian tersebut memenuhi harapan, 

segala hal yang dapat memudahkan pencarian informasi harus tersedia. 

 Dari segi pemustaka, keterpakaian majalah ilmiah di perpustakaan khusus menurut 

Handoko (1999) dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebutuhan, 

motif, dan minat pemustaka, sedangkan faktor eksternal mencakup kelengkapan koleksi e-kliping di 

perpustakaan, keterampilan pustakawan dalam melayani pemustaka, dan ketersediaan fasilitas 

pencarian kembali. Selanjutnya, Trimo (1992) menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan 

perpustakaan ditentukan oleh tiga faktori: 5% oleh fasilitas dan kelengkapan gedung/ruang 

perpustakaan, 20% oleh koleksi yang tersedia, dan 75% oleh bantuan dari staf perpustakaan yang 

bersangkutan.  

 

TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keterpakaian e-kliping oleh Peneliti, Pusat 

Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sehingga Perpustakaan DPR RI dapat 

membuat kebijakan baru dalam pengembangan layanan e-kliping. 

   

METODOLOGI 

 Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pada bulan 

April 2017. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei (Singarimbun dan Effendi 

1989). Responden dalam penelitian ini adalah Peneliti di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

DPR yang berjumlah 74 orang. Penentuan sampel dengan mengunakan metode proporsional 

sampling, dengan mengambil sampel sebanyak 30% dari jumlah responden. Jadi sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 23 orang Peneliti. Namun mendapat perhatian lebih, sehingga 

survei diikuti oleh 30 orang peneliti. 

 Pengumpulan data menggunakan kuesioner online yang berisi pertanyaan mengenai 

karakteristik responden seperti jenis kelamin, bidang peneliti, jabatan fungsional dan pendidikan. 

Selain itu pertanyaan mengenai keterpakaian e-kliping, kondisi e-kliping dan kemudahan akses e-

kliping. 

 Penganalisisan data dilakukan secara deskriptif. Tabulasi data dilakukan secara online 

menggunakan aplikasi Google Form, sehingga hasil frekuensi dan persentase didapat langsung setelah 

kuesioner diisi responden. Persentasi jawaban responden dihitung dan dikelompokkan ke dalam 

penafsiran yang didasarkan pada Supardi dalam Laksmi (2001) sebagai berikut: 

0,00%   Tidak ada 

0,01 – 24,99%  Sebagian kecil 

25,00 – 49,99%  Hampir setengahnya 

50%   Setengahnya 

50.01 – 74,99%  Sebagian besar 

75,00 – 99,99%  Pada umumnya 

100,00%   Seluruhnya 
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HASIL DAN ANALISIS 

Karakteristik Responden 

 Informasi karakteristik responden dalam survei ini meliputi nama, tanggal lahir, jenis 

kelamin, bidang peneliti, bidang kepakaran, jabatan fungsional dan pendidikan. Namun yang 

dianalisis dalam penelitian ini hanya jumlah Peneliti berdasarkan jenis kelamin, bidang Peneliti dan 

jabatan fungsional. 

 Dari hasil survei diketahui jumlah Peneliti laki-laki ada 12 orang (40%) dan perempuan 18 

orang (60%). Dari presentasi tersebut menunjukan bahwa sebagian besar Peneliti yang mengikuti 

survei adalah perempuan. Namun demikian presentasi antara Peneliti laki-laki dan Peneliti perempuan 

yang mengisi kuesioner hampir seimbang. Hal ini tidak menunjukkan kecenderungan karena 

kesempatan survei diberikan sama untuk semua peneliti baik laki-laki maupun perempuan. 

 Sementara itu area bidang penelitian dari responden penelitian ini diperoleh hasil Bidang 

Ekonomi dan Kebijakan Publik berjumlah 9 orang (30%), Bidang Hubungan Internasional berjumlah 

3 orang (10%), Bidang Hukum berjumlah 3 orang (10%), Bidang Kesejahteraan Sosial berjumlah 13 

orang (43,33%), Bidang Politik Dalam Negeri berjumlah 2 orang (6,67%). Hal ini menunjukan bahwa 

hampir setengahnya dari responden adalah Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial serta Peneliti Bidang 

Ekonomi dan Kebijakan Publik. 

 Dari segi jenjang jabatan Peneliti yang menjadi responden adalah sebagai berikut; Peneliti 

Pertama 2 orang (6,67%), Peneliti Muda 17 orang (56,67%), Peneliti Madya 9 orang (30%) dan 

Peneliti Utama 2 orang (6,67%). Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar jenjang jabatan responden 

Peneliti adalah pada jenjang jabatan Peneliti Muda. Hal ini dapat dikarenakan Peneliti Muda lebih 

familiar dengan metode pengisian survei secara online, atau dapat juga dikarenakan ketersediaan 

waktu pada saat survei dilaksanakan adalah pada Peneliti Muda, ataupun dapat disebabkan 

kecenderungan menggunakan layanan perpustakaan adalah pada Peneliti Muda. Namun hal ini belum 

dapat disimpulkan dari penelitian ini. 

 Sedangkan pada variabel pendidikan terlihat bahwa responden dengan pendidikan S2 ada 

sejumlah 26 orang (86,67%) dan S3 sebanyak 4 orang (13,33%). Terlihat bahwa pada umumnya 

responden memiliki pendidikan S2 yang mana hal tersebut merupakan persyaratan kualifikasi 

akademik yang harus dipenuhi untuk masuk awal menjadi peneliti di DPR. 

 

 

NO PERMASALAHAN 
KUANTITAS PERSENTASE 

1 Karakteristik responden 

  

a. Jenis Kelamin    

 

Pria 12 40 

Wanita 18 60 

Total 30 100 

b. 

Bidang 

Penelitian    

 

Ekonomi dan 

Kebijakan 

Publik 9 30 

Hubungan 

Internasional 3 10 

Hukum 3 10 

Kesejahteraan 

Sosial 13 43,33 
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Politik Dalam 

Negeri 2 6,67 

 Jumlah 30 100 

c. 

Tingkatan 

Peneliti    

 

Peneliti Pertama 2 6,67 

Peneliti Muda 17 56,66 

Peneliti Madya  9 30 

Peneliti Utama 2 6,67 

 Jumlah 30 100 

d. Pendidikan    

 

S1/Sarjana 0 0 

S2/Master 26 86,67 

S3/Doktor 4 13,33 

    Jumlah 30 100 

 

 

Keterpakaian e-Kliping 

 Informasi keterpakaian e-kliping yang dapat diperoleh dari responden dalam survei ini 

meliputi pernah akses, cara akses, frekuensi penggunaan dalam 1 bulan, dan tujuan pemakaian e-

kliping. 

 Diperoleh hasil sebanyak 15 orang peneliti (50%) yang pernah mengakses e-kliping, dan 15 

orang peneliti (50%) yang tidak pernah mengakses e-kliping. Hal ini menunjukan bahwa responden 

yang pernah mengakses e-kliping dan yang tidak pernah mengakses e-kliping berjumlah seimbang. 

 Sementara itu, diperoleh hasil 8 orang peneliti (26,67%) yang mengakses melalui web 

kliping.dpr.go.id, 7 orang peneliti (23,33%) yang mengakses melalui web dpr.go.id untuk mengakses 

e-kliping, dan sisanya sebanyak 15 orang peneliti (50%) tidak pernah mengakses. Sebagai informasi 

bahwa layanan e-kliping Perpustakaan DPR dapat diakses melalui website dpr.go.id maupun melalui 

website kliping.dpr.go.id. Hasil survei menunjukan bahwa dari setengah responden yang pernah 

mengakses e-kliping, hampir setengahnya mengakses melalui website aplikasi e-kliping. Hal ini 

menunjukkan alamat web e-kliping cukup dikenal oleh peneliti. 

 Hasil survei mengenai frekuensi penggunaan layanan e-kliping dalam 1 bulan adalah bahwa 

tidak ada responden yang menggunakan setiap hari (0%), 2 orang (6,67%) responden menggunakan 2-

3 kali dalam seminggu, 1 orang (3,33%) responden menggunakan selama seminggu sekali, 1 orang 

(3,33%) responden menggunakan sebulan sekali, 11 orang (36,67%) responden tidak menentu 

menggunakan (tergantung kebutuhan), dan 15 orang (50%) responden yang tidak pernah 

menggunakan e-kliping. Hal ini memperlihatkan bahwa hampir setengahnya dari jumlah responden 

menggunakan e-kliping secara tidak menentu tergantung kebutuhan. Hal ini dapat dikarenakan selain 

e-kliping, peneliti memiliki sumber informasi lainnya dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

Perpustakaan DPR menyediakan sumber informasi lainnya dalam bentuk koleksi buku, jurnal ilmiah 

online, terbitan DPR dan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Peneliti. 

 Sedangkan dari variabel tujuan penggunaan e-kliping ada sebanyak 7 orang (23,33%) yang 

menggunakan e-kliping untuk mengikuti isu berita terkini tentang DPR, sebanyak 12 orang (40%) 

yang menggunakannya sebagai bahan pembuatan karya tulis, 3 orang (10%) menggunakan dengan 

tujuan untuk memenuhi permintaan informasi dari Anggota Dewan, dan 8 orang (26,67%) yang tidak 

pernah mengakses. Terlihat bahwa hampir setengahnya dari responden menggunakan layanan e-

kliping sebagai bahan pembuatan karya ilmiah. Peneliti di DPR memberikan dukungannya bagi 

pemenuhan tugas dan fungsi Dewan melalui pembuatan kajian, issue brief/policy brief dan analisis.  
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NO PERMASALAHAN KUANTITAS PERSENTASE 

2 Keterpakaian e-kliping 

  

a. Akses     

 

Pernah 15 50 

Tidak pernah 15 50 

 Jumlah 30 100 

b. 

Bagaimana 

mengakses    

 

Melalui website e-

kliping 8 26,67 

Melalui website 

DPR 7 23,33 

Tidak pernah 15 50 

 Jumlah 30 100 

c. 

Frekuensi 

penggunaan dalam 

sebulan    

 

Setiap hari 0 0 

2-3 kali dalam 

seminggu  2 6,67 

Sekali dalam 

seminggu 1 3,33 

Sekali dalam sebulan 1 3,33 

Tidak menentu 

(tergantung 

kebutuhan) 11 36,67 

Tidak pernah 15 50 

 Jumlah 30 100 

d. 

Tujuan 

penggunaan    

 

Mengikuti isu berita 

terkini 7 23,33 

Bahan pembuatan 

karya tulis 12 40 

Bahan pembuatan 

pidato 0 0 

Memenuhi 

permintaan 

informasi Anggota 

Dewan 3 10 

Tidak pernah 8 26,67 

  Jumlah 30 100 
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Kebutuhan Informasi e-Kliping 

 Informasi mengenai kebutuhan informasi pada e-kliping diperoleh dari variabel 

kelengkapan layanan, memenuhi subyek penelitian, kemudahan pemanfaatan e-kliping dalam format 

PDF/JPEG dan kebutuhan pengembangan berupa kliping per isu. 

 Pada variabel pendapat mengenai kelengkapan layanan, presentasi responden yang 

menjawab bahwa informasi yang disediakan pada layanan e-kliping sudah lengkap adalah 53,33% (16 

orang), yang menjawab tidak lengkap adalah 16,67% (5 orang) dan yang tidak mengetahui adalah 

30% (9 orang). Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa layanan e-

kliping sudah lengkap menyediakan berita mengenai DPR. 

 Begitu pula jawaban mengenai pendapat terkait pemenuhan kebutuhan subyek penelitian 

diperoleh jawaban sebagai berikut; 11 orang (36,67%) menjawab e-kliping sudah memenuhi 

kebutuhan, 10 orang (33,33%) menjawab tidak memenuhi kebutuhan dan yang tidak mengetahui ada 

9 orang (30%). Oleh karenanya dapat dikatakan hampir setengahnya dari responden berpendapat 

bahwa layanan e-kliping sudah memenuhi kebutuhan subyek penelitian. Namun hampir setengah dari 

responden juga menyatakan e-kliping tidak memenuhi kebutuhan subjek penelitian. Saran yang 

didapatkan dari Peneliti bahwa e-kliping memerlukan penguatan isu dalam pemilihan berita yang 

dikemas sehingga masuk pada subjek-subjek penelitian sesuai bidang kepakaran peneliti maupun 

pembahasan terkait alat kelengkapan dewan di DPR.  

 Hal tersebut senada dengan pendapat responden mengenai kemungkinan jika layanan e-

kliping akan dikembangkan menjadi kumpulan kliping per isu. Sebanyak 26 orang (86,67%) 

menjawab perlu dikembangkan, tidak ada yang menjawab tidak perlu dikembangkan dan tidak 

mengetahui ada 4 orang (13,33%). Hal ini menunjukan bahwa pada umumnya responden 

menginginkan adanya pengembangan layanan e-kliping menjadi kumpulan kliping per-isu. 

 Terkait tampilan e-kliping yang saat ini menggunakan format PDF/JPEG diperoleh respon 

bahwa tampilan tersebut mudah dimanfaatkan oleh responden. Hal ini berdasarkan jawaban bahwa 

sebagian besar yaitu 18 orang (60%) yang menyatakan mudah, 4 orang (13,33%) yang menyatakan 

tidak mudah dan sebanyak 8 orang (26,67%) yang tidak mengetahui. 

 Sementara itu, pendapat responden jika format PDF/JPEG akan dikembangkan dalam 

format teks sehingga lebih jelas hurufnya dan mudah di-copy/paste, diperoleh jawaban responden 

adalah 16 orang (60%) yang menjawab perlu dikembangkan,  3 orang (10%) yang menjawab tidak 

perlu dikembangkan dan ada 9 orang (30%) yang tidak mengetahui. Hal ini menunjukan bahwa 

sebagian besar responden menginginkan pengembangkan layanan e-kliping dalam bentuk format teks 

sehingga lebih jelas hurufnya dan mudah di-copy/paste. 

   

NO PERMASALAHAN KUANTITAS PERSENTASE 

3 Kebutuhan Informasi akan e-kliping 

  

a. Kelengkapan layanan     

 

Lengkap 16 53,33 

Tidak lengkap 5 16,67 

Tidak tahu 9 30 

 Jumlah 30 100 

b. 

Memenuhi kebutuhan subyek 

penelitian    

 

Iya 11 37 

Tidak 10 33 
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Tidak tahu 9 30 

 Jumlah 30 100 

c. Format PDF/JPG    

 

Mudah memanfaatkan 18 60 

Tidak mudah 4 13 

Tidak tahu 8 27 

 Jumlah 30 100 

d. 

Pengembangan menjadi 

kliping per isu    

 

Perlu 26 87 

Tidak perlu 0 0 

Tidak tahu 4 13 

 Jumlah 30 100 

e. 

Format PDF/JPG 

dikembangkan ke format 

teks    

 Perlu 19 63 

 Tidak perlu 3 10 

 Tidak tahu 8 27 

 Jumlah 30 100 

        

 

 

Kemudahan Akses 

 Kemudahan dalam mengakses e-kliping diperoleh melalui variabel pernah menghadiri 

sosialisasi dan variabel mengenai kebutuhan bantuan dari Pustakawan. 

 Sosialisasi merupakan salah satu kegiatan untuk mempromosikan apa yang dimiliki sebuah 

perpustakaan. Dalam hal ini salah satu kegiatan promosi yang dilakukan oleh Perpustakaan DPR 

adalah sosialisasi layanan e-kliping dan menyediakan bantuan Pustakawan sehingga tercapai 

kemudahan dalam mengakses e-kliping melalui informasi yang cukup mengenai aplikasi e-kliping. 

 Pada variabel pertanyaan kehadiran dalam sosialisasi e-kliping diperoleh hasil sebanyak 2 

orang (6,675) pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan 28 orang (93%) yang tidak pernah mengikuti 

sosialisasi. Hal ini menunjukan bahwa pada umumnya peneliti belum pernah mengikuti sosialisasi e-

kliping, namun mereka sudah memanfaatkan layanan e-kliping. Hal ini dapat dikarenakan bahwa 

aplikasi e-kliping cukup “user friendly” sehingga mudah dimanfaatkan. 

 Senada dengan hal itu dari variabel kebutuhan bantuan pustakawan dalam menelusur 

layanan e-kliping, diperoleh data hanya 4 orang (13,33%) yang membutuhkan bantuan Pustakawan 

sementara 26 orang (86,67%) menyatakan tidak membutuhkan bantuan Pustakawan. Hal ini 

menunjukan bahwa pada umumnya responden sudah paham dalam menelusur layanan e-kliping dan 

layanan e-kliping mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan bantuan Pustakawan. 
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NO PERMASALAHAN 

       

KUANTITAS    PERSENTASE 

4 Kemudahan Akses 

  

a. 

Pernah 

menghadiri 

sosialisasi     

 

Iya 2 6,67% 

Tidak 28 93,33 

 Jumlah 30 100 

b. 

Bantuan 

Pustakawan    

 

Butuh 4 13,33 

Tidak butuh 26 87,67 

  Jumlah 30 100 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar Peneliti adalah perempuan, bidang penelitiannya Kesejahteraan Sosial, dengan 

latar pendidikan S2 dan memiliki jenjang jabatan sebagai Peneliti Muda; 

2. Jumlah yang seimbang antara Peneliti yang pernah dan belum pernah mengakses layanan e-

kliping dalam 1 bulan; 

3. Hampir setengah Peneliti yang menggunakan layanan e-kliping sebagai bahan pembuatan karya 

ilmiah; 

4. Layanan e-kliping sudah lengkap mengenai isu DPR dan memenuhi subyek penelitian; 

5. Format e-kliping dalam bentuk PDF/JPEG sudah memudahkan, namun perlu dikembangkan 

dalam bentuk format teks sehingga lebih jelas hurufnya dan mudah di-copy/paste; 

6. Pada umumnya Peneliti menginginkan pengembangan layanan e-kliping menjadi kumpulan per-

isu; 

7. Sosialisasi layanan e-kliping pada umumnya belum pernah diikuti oleh Peneliti dan bantuan 

Pustakawan pun tidak dibutuhkan. 

 

SARAN 

            Dapat dipertimbangkan saran-saran sebagai berikut: 

1. Dibutuhkan pengembangan aplikasi e-kliping menjadi e-kliping per isu yang ditujukan untuk 

membantu peneliti dalam pembuatan issue brief/policy brief yang berfungsi untuk mendukung 

tugas dan fungsi Dewan; 

2. E-kliping per isu dapat per minggu dengan isu yang lebih global namun mendalam dikaitkan 

dengan pembahasan di Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya; 

3. Agar E-Kliping dapat diakses umum tidak hanya di lingkungan DPR; 

4. E-kliping per isu dapat per minggu dengan isu yang lebih global namun mendalam dikaitkan 

dengan pembahasan di Komisi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya; 

5. Agar E-Kliping dapat diakses umum tidak hanya di lingkungan DPR; 
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