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KATA PENGANTAR

       Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kehadirat Allah Subhana wa ta’ala karena buku ini telah 
selesai disusun. Forum Perpustakaan Khusus Indonesia 
membuat sebuah antologi yang bertema Inovasi Layanan 
Perpustakaan Khusus di Masa Pandemi Covid-19: 
Berbagai Pengalaman Kreatif Perpustakaan Khusus 
di Indonesia. Buku ini merupakan buku antologi ke-3 
yang berisi hasil pemikiran dan kreatifitas pustakawan 
dalam memberikan layanan selama pandemi Covid-19.  

 Melalui kegiatan penulisan pengalaman pustakawan 
dalam melakukan layanan perpustakaan pada masa pandemi 
Covid-19, pustakawan hendak berbagi pengetahuan kepada 
khalayak luas melalui media antologi. Pengalaman ini tidak 
hanya tersimpan di benak masing-masing orang, tetapi 
terhimpun, terdokumentasi, menjadi catatan sejarah yang 
unik bagi para pelakunya dan tentunya menjadi pengetahuan 
publik. Diharapkan penulisan antologi ini, bukan saja 
bermanfaat bagi profesi pustakawan semata tetapi juga bagi 
masyarakat luas dengan berbagai latar belakang pekerjaan.  

 Para pustakawan tidak berhenti berinovasi dalam 
memberikan layanan prima kepada masyarakat. Mereka 
saling berkolaborasi membangun pelayanan prima yang dapat 
tetap diakses oleh pemustaka walaupun tanpa kunjungan ke 
perpustakaan. Kami menyadari bila di dalam penyusunan 
buku ini ada beberapa kekurangan, namun kami meyakini 
sepenuhnya bahwa sekecil apapun pengetahuan dan inovasi 
pustakawan di dalam buku ini akan tetap memberikan sebuah 
manfaat bagi pembaca. 
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Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik 
dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk kami di masa 
yang akan datang. 

                    Jakarta,   Oktober 2020 

Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia 

Eka Meifrina Suminarsih
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PENGANTAR PENERBIT

Pandemi COVID-19 tidak hanya dimaknai sebagai 
hambatan. Tetapi sebaliknya, harus disikapi dengan arif untuk 
menjadikan kondisi ini sebagai peluang dalam menciptakan 
inovasi dan terobosan-terobosan agar mampu survive. 
Demikian juga dengan perpustakaan dan pustakawan, dituntut 
untuk lebih kreatif dan mampu berinovasi terhadap layanan 
yang diberikan di masa pandemi COVID -19 ini. Hal yang tak 
kalah pentingnya dan sangat dibutuhkan oleh pustakawan 
dalam melakukan kreativitas adalah pemikirian yang positif. 
Pemikirian positif membuat ide kreativitas akan terealisasi 
sesuai dengan yang direncanakan. Keunggulan yang akan 
diciptakan oleh pemikiran positif terhadap kreativitas adalah 
karya yang menarik dan menjadi sebuah kebanggaan.

Pustakawan yang tergabung dalam Forum Perpustakaan 
Khusus Indonesia (FPK Indonesia) telah menunjukkan 
kreativitas dan inovasinya dalam memberikan layanan 
kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini 
diperlihatkan oleh para pustakawan dalam naskah yang 
kami bukukan sebagai antologi berjudul “Perpustakaan 
Khusus vs COVID-19 : Inovasi dan Kreasi Layanan Pada Masa 
Pandemi”. Sejumlah 17 (tujuh belas) naskah yang berasal 
dari pustakawan perpustakaan khusus tersaji dalam buku 
ini. Penulis memaparkan dan menguraikan kreatifivitas dan 
inovasi yang telah dilakukan di masing-masing perpustakaan 
dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Perpusnas Press menyambut baik dan terus mendorong 
kepada para pustakawan untuk dapat menuangkan gagasan, 
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pemikiran, dan pengalaman-pengalamannya dalam bentuk 
tulisan untuk dapat dipublikasikan dan didiseminasikan 
secara luas untuk masyarakat. Dengan berbagi pengalaman 
ini, diharapkan dapat menginspirasi perpustakaan dan para 
pengelolanya untuk melakukan hal yang sama atau bahkan 
lebih baik lagi sehingga masyarakat (pengguna) menemukan 
manfaat dengan keberadaan perpustakaan.

Kerja sama penerbitan buku ini, antara Perpusnas Press 
dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia diharapkan dapat 
diteruskan dan dikembangkan lagi di waktu-waktu mendatang. 
Akan lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang diterbitkan dengan 
tema-tema yang lebih menarik sebagai pemenuhan kebutuhan 
informasi para pembaca. 

Kami sampaikan terima kasih kepada Forum 
Perpustakaan Khusus Indonesia, terutama kepada para penulis 
dan kontributor atas karya-karyanya. Kami berkeyakinan, 
inovasi dan kreativitas yang telah dilakukan akan memberikan 
manfaat. Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca buku ini. 
Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang  
inovasi dan kreasi layanan perpustakaan pada masa pandemi. 

Salam Literasi.

 
                       Perpusnas Press  
                       Pemimpin Redaksi

                       Edi Wiyono   
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Penyebaran virus Corona atau coronavirus-disease yang 
kini memiliki sebutan resmi internasional yaitu Covid-19 

telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020, yang artinya penyebaran 
virus ini telah meluas ke berbagai negara di dunia. Dengan 
kasus terkonfirmasi positif di Indonesia yang terus meningkat, 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) untuk merespon kondisi tersebut. 
Implikasinya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
ditetapkan di daerah berzona merah sehingga mengakibatkan 
kegiatan sekolah, keagamaan, dan perkantoran dilakukan di 
dan dari rumah. 

Pelaksanaan kegiatan perkantoran di rumah yang 
selanjutnya dikenal dengan sebutan work from home (WFH) 
tersebut juga telah diterapkan di Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) sejak tanggal 23 Maret 2020. Adapun 
Archivelago Indonesia Marine Library (Archivelago) telah 
menutup layanannya lebih dulu pada tanggal 16 Maret 2020.

Tentu saja, kebijakan WFH banyak mengubah bagaimana 
perpustakaan melakukan layanan. Hampir seluruh aktivitas 
dilakukan melalui media daring, salah satunya dengan 
pemanfaatan media sosial. Hal ini diuntungkan karena We 
Are Social mencatat pengguna media sosial di Indonesia pada 
tahun 2020 adalah sebanyak 160 juta atau sekitar 59% dari 
total penduduk Indonesia.

Archivelago sendiri telah memanfaatkan media sosial yaitu 
Facebook, Twitter dan Instagram sebagai sarana diseminasi 
informasi sejak tahun 2016. Namun, situasi pandemi membuat 
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Archivelago menjadikan media sosial sebagai medium 
komunikasi utama dengan pengikut (follower), yang disebut 
dengan Pemustaka Bahari. Lantas, bagaimana Archivelago 
mengoptimalkan pemanfaatan media sosial di masa pandemi 
Covid-19?

Media Sosial Sebagai Medium Komunikasi Utama

Media sosial bukan merupakan hal baru di masyarakat, 
khususnya generasi yang lahir antara tahun 1981 – 2000 yang 
disebut sebagai generasi milenial. Mengutip data dari Indonesia 
Millenial Report 2020 oleh IDN Research Institute, proyeksi 
jumlah penduduk usia produktif tahun 2020 adalah 179,1 juta 
jiwa dengan milenial sejumlah 63,5 juta jiwa. Sekitar 94,4% 
dari keseluruhan generasi milenial tersebut telah terkoneksi 
dengan internet, sehingga generasi ini sering disebut sebagai 
tech savvy. 

Secara umum, tech savvy sangat peka dengan perubahan 
teknologi dan gawai. Direktur Sumber Daya Bank Indonesia, 
Dicky Kartikoyono dalam publikasi berjudul Generasi Milenial 
dalam Industri 4.0: Berkah Bagi Sumber Daya Manusia atau 
Ancaman?, mengungkapkan bahwa terdapat dua karakteristik 
yang paling menonjol dari generasi milenial yaitu saling 
terhubung dan seolah tidak mampu dibatasi.  Seringnya 
mereka terpapar dengan teknologi membuat generasi milenial 
terbiasa dengan hidup yang serba mudah. Generasi ini sangat 
mengandalkan internet dan media sosial dalam mengumpulkan 
informasi dan menentukan pilihan atau keputusan.

Masa pandemi Covid-19 mengharuskan perpustakaan 
melakukan penyesuaian layanan yang dulunya dapat dilakukan 
dengan interaksi secara langsung, kini hampir seluruhnya 
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dilakukan secara daring. Tak terkecuali Archivelago yang 
merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah di 
bawah KKP.

Layanan secara daring tersebut identik dengan gambaran 
masyarakat digital yang dikemukakan oleh Manuel Castells 
dalam tulisannya yang berjudul The Power of Identity, The 
Information Age: Economy, Society and Culture. Masyarakat 
digital memiliki kebiasaan interaksi dengan konsep dan 
media baru dalam berkomunikasi di dunia digital yang 
memungkinkan masyarakat dari kelompok kecil berkumpul, 
sharing, jual-beli dan tukar menukar informasi secara online. 
Interaksi tidak hanya dilakukan secara langsung (face-to-face), 
melainkan juga melalui media sosial. Meskipun pertemuan 
secara fisik masih dimungkinkan, namun dirasa kurang begitu 
penting bagi masyarakat abad ke – 21. 

Media sosial Archivelago memilih segmen generasi 
milenial karena merekalah yang menguasai demografi saat 
ini yaitu sebesar 33,75%. Diikuti generasi Z yaitu sebesar 
29,23%, kemudian generasi X sebesar 25,74%, serta generasi 
baby boomers dan veteran sebesar 11,27%. Kembali menurut 
Indonesia Millenial Report 2020 oleh IDN Research Institute, 
Instagram didapuk sebagai media sosial yang popularitasnya 
naik di kalangan milenial pada tahun 2019. Untuk itu, 
Archivelago juga menjadikan Instagram sebagai media sosial 
prioritas pada tahun 2020.

Menangkap Tren Global untuk Konten Media Sosial

Selama Archivelago menutup layanannya hingga 19 Juni 2020, 
74 unggahan (post) telah diunggah ke Instagram Archivelago 
di akun @perpuskkp. Konten yang diunggah adalah terkait 
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kepustakawanan, kelautan dan perikanan, serta edukasi 
mengenai pencegahan penyebaran Covid-19. Secara lebih 
spesifik, konten-konten tersebut terdiri dari promosi literatur 
perpustakaan; informasi mengenai fasilitas dan layanan 
perpustakaan; kampanye gemar membaca dan kampanye 
Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN); edukasi pelestarian biota 
laut dan kawasan pesisir; serta informasi mengenai program 
dan kegiatan prioritas KKP. 

Pada bulan Maret, Archivelago mengunggah 3 – 4 konten 
dalam seminggu. Secara perlahan, Archivelago konsisten mulai 
mengunggah konten setiap hari sejak pertengahan April. Paige 
Cooper, seorang pustakawan dan penulis dari Kanada dalam 
tulisannya yang berjudul How Instagram Algorithm Works in 
2020 (And How to Work With It) menyebutkan bahwa salah satu 
strategi pemanfaatan algoritma Instagram dalam membangun 
interaksi dengan pengikut adalah mengunggah konten secara 
konsisten.

Cooper juga menjelaskan bahwa algoritma baru yang 
diterapkan Instagram pada tahun 2016 tersebut, memungkinkan 
untuk terus memunculkan unggahan dari akun yang sering 
dikunjungi/dilihat. Tiga hal krusial yang memengaruhi kerja 
algoritma tersebut adalah interaksi (relationship) melalui 
seringnya melakukan percakapan di direct message, tagging 
satu sama lain, dan meninggalkan komentar, like dan share; 
minat (interest) yaitu mayoritas unggahan yang sering dilihat 
dan/atau akun yang sering dikunjungi; serta ketepatan waktu 
(timeliness) yang dipengaruhi oleh frekuensi penggunaan 
Instagram dan jumlah akun yang diikuti (following count).

Dengan tetap memperhatikan ketiga hal tersebut, tren yang 
sedang berkembang menjadi pertimbangan lain Archivelago 
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dalam membuat konten media sosial. Pandemi Covid-19 yang 
memaksa masyarakat untuk tetap tinggal di rumah berdampak 
pada perubahan lifestyle masyarakat, salah satunya adalah pola 
konsumsi. Studi Nielsen bertajuk “Covid-19 Where Consumers 
Are Heading?” seperti yang termuat dalam artikel Tirto.id 
berjudul Pandemi COVID-19, Masak dan Makan di Rumah pun 
Jadi Tren, menunjukkan bahwa mayoritas konsumen di sebelas 
negara Asia yakni Cina, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea 
Selatan, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, 
dan Indonesia kembali memprioritaskan makan di rumah. 
Sebanyak 49% responden secara global lebih sering memasak 
dibanding sebelum wabah. Data ini didukung oleh survei BPS 
yang menyebutkan bahwa belanja bahan makanan meningkat 
sebesar 51%.

Merespon tren tersebut, Archivelago mengunggah konten 
resep masakan berbahan dasar seafood (Gambar 1) pada 
bulan April sejalan dengan kampanye GEMARIKAN oleh KKP. 
Unggahan ini mendapat engagement paling tinggi di bulan April 
dengan total impression sebanyak 1.051 kali; reach sebanyak 
781 akun; serta like sebanyak 62 kali, komentar 2 kali, share 4 
kali dan disimpan 16 kali.

Gambar 1. Unggahan Instagram Archivelago tentang Resep Olahan Seafood
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Tren lain yang menjadi inspirasi Archivelago dalam 
membuat konten Instagram adalah naiknya pengguna Netflix 
selama pemerintah memberlakukan lockdown akibat pandemi 
Covid-19, yaitu sejumlah 15,8 juta  orang

Gambar 2 – 3. Unggahan Instagram Archivelago mengenai Kampanye 
Gemar Membaca

Bukan tanpa alasan jika Archivelago mengunggah konten 
kampanye gemar membaca dengan menyisipkan salah satu 
tokoh dari drama korea berjudul Hospital Playlist. Selain 
rating drama yang tinggi, image positif dan kerupawanan dari 
tokoh tersebut yang merupakan seorang dokter dianggap 
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dapat mendatangkan persepsi positif masyarakat, sehingga 
tujuan dari kampanye dapat terwujud. Karena seperti yang 
dirumuskan oleh Aristoteles, keindahan kerap dikaitkan 
dengan sesuatu yang baik dan menyenangkan.

Hasilnya, unggahan tersebut berhasil mendapatkan 
impression tertinggi kedua pada bulan Mei, yaitu sebanyak 
968 kali, yang artinya dilihat sebanyak 968 kali, baik oleh 
akun pengikut Archivelago maupun bukan. Jumlah impression 
tersebut juga didukung oleh pencantuman hashtag pada 
caption yaitu #HospitalPlaylist. Hashtag sendiri digunakan agar 
unggahan dilirik lebih luas oleh pengguna Instagram dengan 
minat tertentu, dimana hashtag dapat mengelompokkan 
konten sehingga lebih mudah ditemukan.

Kreativitas dalam Kemas Ulang Informasi 

Secara konsisten, Archivelago telah mengunggah konten 
rekomendasi literatur perpustakaan yang diselaraskan dengan 
isu-isu terkini di sektor kelautan dan perikanan. Pada masa 
pandemi Covid-19, untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan 
literatur oleh pemustaka, ringkasan (resume) literatur yang 
direkomendasikan dikemas dalam infografis menarik yang 
diunggah setiap hari Rabu atau Kamis.

Konten tersebut disambut baik oleh follower Instagram 
Archivelago. Dibuktikan dengan engagement tertinggi dalam 
3 bulan terakhir didapatkan oleh unggahan rekomendasi 
literatur terkait pengembangan perikanan tangkap yang 
dilengkapi dengan infografis tentang estimasi potensi, jumlah 
tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan 
sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia (Gambar 4 dan 5) yaitu dengan total 
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impression sebanyak 1.216 kali; reach sebanyak 961 akun; 
serta like sebanyak 104 kali, share 10 kali dan disimpan 20 kali.

Aisyah, Fadilah dan Syarifah dalam tulisan berjudul 
Penggunaan Infografis pada Akun Instagramtirtoid Sebagai 
Strategi Cross-media, mengemukakan bahwa salah satu 
pertimbangan pemilihan konten infografis di media sosial 
selain bentuk foto dan video adalah segmentasi khalayak. 
Archivelago memiliki mayoritas khalayak dengan rentang usia 
18 – 34 tahun yang cenderung lebih mudah dalam memahami 
konten gambar daripada teks. Selain itu, mereka menginginkan 
kecepatan dalam memperoleh informasi, sehingga infografis 
yang ringkas, informatif dan menarik dianggap mampu 
memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Gambar 4 – 5 Unggahan Infografis Rekomendasi Literatur mengenai 
Pengembangan Perikanan Tangkap
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Yang jelas, masih banyak upaya kreatif yang dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, atau teknologi 
lain, untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan di masa 
pandemi Covid-19. Teknologi hanya sebuah alat sehingga tetap 
bergantung pada sumber daya manusia sebagai instruktur. 

Pada akhirnya, pustakawanlah yang paling berperan dalam 
mengoptimalkan media sosial sebagai saluran komunikasi dan 
diseminasi informasi oleh perpustakaan di masa pandemi 
Covid-19. Kemampuan pustakawan dalam menganalisis isu-isu 
terkini menjadi penting sehingga dapat menghasilkan konten 
media sosial yang tepat sasaran.
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Pendahuluan

Covid-19, dimulai dengan sebuah peringatan, sampai akhirnya 
berubah menjadi pandemi yang mengubah kehidupan 
manusia di dunia. Siapa yang menyangka, virus misterius yang 
ditemukan di Wuhan Cina telah mengubah tatanan berbagai 
aspek kehidupan personal dan sosial jutaan manusia di planet 
ini secara cepat. Virus yang belakangan disebut ‘coronavirus’ 
ini nyatanya bisa membekukan perjalanan internasional, 
memadamkan aktivitas ekonomi, menutup sektor layanan 
publik dan pendidikan, membatasi setengah dari manusia 
di dunia untuk tinggal di dalam rumah,  menginfeksi lebih 
dari delapan juta orang, termasuk para tokoh dunia seperti 
Presiden Iran, Perdana Menteri Inggris, aktor Tom Hanks 
hingga atlet legenda AC Milan Paolo Maldini. Bahkan menurut 
data WHO, pada pertengahan Juni (17/6) telah menewaskan 
439,487 penduduk dunia.Transformasi besar-besaran pun 
terjadi. Bidang pendidikan misalnya, jutaan murid diliburkan 
dari sekolah, pembelajaran diganti menjadi school from home 
(SFH) atau Pembelajaran Jarak Jauh. Begitu pun di dunia 
kerja, umumnya pegawai baik pemerintah maupun swasta 
memberlakukan working from home (WFH) atau Kerja Dari 
Rumah dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. 
Bagaimana dengan bidang perpustakaan?

Memantau Pergerakan Coronavirus

Sejak ditemukannya penyakit pneumonia aneh di Wuhan 30 
Desember tahun lalu, kanal-kanal berita mainstream mulai 
memberitakan perkembangan virus ini dari waktu ke waktu. 
Saya dan seorang teman kerja memantau pemberitaan 
mengenai virus yang awalnya bernama Novel Coronavirus 
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(2019-nCoV) di sebuah aplikasi peta online beralamat   https://
gisanddata.maps.arcgis.com/ yang dapat menampilkan peta 
dan statistik penambahan pasien positif di seluruh dunia. 
Virus corona sangat mudah menular melalui droplets (tetesan 
atau percikan kecil air yang dikeluarkan seseorang saat bersin 
ataupun batuk). Dengan kecepatan super, virus ini menyebar 
ke seluruh dunia, dalam hitungan hari, ribuan manusia 
terdiagnosa positif.

Sementara saat itu di Indonesia, masyarakat masih 
beraktifitas normal walaupun pemberitaan mengenai 
penyebaran virus ini secara masif dan sudah pada tahap 
mengkhawatirkan. Bahkan tak jarang kecemasan warga Wuhan 
yang terekam melalui foto-foto, menjadi olok-olok netizen 
di Indonesia. Sampai akhirnya pada pada awal Maret 2020, 
Presiden Jokowi mengumumkan  dua pasien positif terjangkit 
virus corona, sebagai kasus pertama di Indonesia, masyarakat 
pun geger.  Terlebih lagi WHO resmi menyatakan bahwa corona 
virus 2019 atau Covid-19 menjadi pandemi.

Segera setelah pengumuman temuan pasien positif corona, 
Pemerintah Indonesia  mengeluarkan beberapa aturan dan 
kebijakan, namun tidak memilih lockdown sebagai opsi langkah 
pencegahan dan pengamanan. Revolusi perubahan sosial pun 
terjadi secara cepat, yang biasanya terjadi dalam hitungan tahun 
namun akibat pandemi, memaksa kita bertransformasi dalam 
satu dua bulan. Pengurangan interaksi sosial melalui social/
physical distancing guna pencegahan penyebaran virus corona 
yang lebih meluas ini, dengan cara masyarakat pembatasan 
penggunaan fasilitas umum dan menjaga jarak interaksi. 
Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi diliburkan, 
pembelajaran di sekolah  diganti menjadi school from home 
(SFH) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara virtual. Kantor 
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kementerian lembaga pemerintah dan swasta memberlakukan 
working from home  (WFH) /Kerja Dari Rumah, (KDR), tempat-
tempat ibadah ditutup, transportasi publik dibatasi, hampir 
semua sektor layanan publik lainnya ditutup atau dibatasi jam 
operasionalnya. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia 
layanan publik di bidang informasi pun terkena imbasnya. 

Dengan adanya penutupan sektor layanan publik, 
sekolah, perguruan tinggi, dan kantor kementerian/lembaga 
pemerintah, otomatis jam operasional/layanan perpustakaan 
terhenti pula. Namun pustakawan dituntut tetap berkinerja dan 
mampu memberikan layanan walaupun perpustakaan ditutup. 
Pustakawan sebagai garda terdepan dalam melakukan layanan 
perpustakaan dan informasi di berbagai jenis perpustakaan, 
dituntut bisa dan terbiasa mengubah cara kerja dari tatap 
muka offline menjadi online/virtual.  

Babak Baru Layanan Perpustakaan Setneg

Pandemi ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial di 
masyarakat, pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan 
cara berperilaku, termasuk di dalamnya cara beradaptasi 
terhadap teknologi  komunikasi dan informasi. Perubahan 
pun terjadi di perpustakaan. Perpustakaan Setneg sebagai 
perpustakaan khusus, harus mengikuti  pula perubahan aturan 
yang dikeluarkan instansi/lembaga induknya. Secara khusus, 
saya membagi perubahan ini dalam 3 fase, yaitu pada awal, di 
tengah dan pasca pandemi (new normal)

Pada fase awal masa pandemi, Sekretaris Kementerian 
Sekretariat Negara mengeluarkan Surat Edaran yang berisikan 
perluasan (remote working) bagi pejabat/pegawai untuk 
bekerja di rumah berdasarkan pengaturan secara selektif agar 
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tidak mengganggu pelayanan kepada stakeholders.

Langkah awal Perpustakaan Setneg, guna mengantisipasi  
penyebaran COVID-19 yaitu :

1. Melakukan penyemprotan disinfektan di area ruang 
perpustakaan

2. Memberlakukan working from home dengan sistem 
piket/shift, terhitung tanggal 16 Maret 2020 dengan 
kuota 80% dari jumlah pegawai.  Pustakawan 
yang melaksanakan remote working melakukan 
mencatatkan kehadiran dengan cara log in pada 
intranet Kementerian Sekretariat Negara (intranet.
setneg.go.id), serta pemberian penugasan dan 
penyampaian laporan harian dilakukan melalui 
aplikasi SPDE Open (Sistem Persuratan dan Disposisi 
Elektronik).

3. Menutup layanan perpustakaan untuk masyarakat 
umum, tapi masih tetap melakukan layanan untuk 
pemustaka internal.

4. Memberlakukan protokol kesehatan dengan 
mewajibkan pemustaka mencuci tangan dengan 
disinfektan sebelum masuk ke perpustakaan dan 
menjaga jarak.

5. Memberikan edukasi kepada masyarakat dengan turut 
serta menginformasikan topik Covid-19 melalui akun 
media sosial  instagram dan facebook group, berupa 
infografis pencegahan Covid-19 (Do’s and Dont’s) dan 
Glosarium Corona Virus Disease.

Selain itu Perpustakaan Setneg turut menyalurkan donasi 
untuk bantuan sosial yang ditujukan untuk pegawai yang 
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terdampak Covid-19 misalnya para supir, petugas cleaning 
service, tukang kebun dan lain-lain di lingkungan kantor 
Kementerian Sekretariat Negara.

   

Gambar 1. Penyemprotan ruang perpustakaan 
Gambar  2. Informasi layanan untuk internal pegawai

Selanjutnya pada fase tengah masa pandemi, menyusul 
diterbitkannya status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
(KKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta 
jumlah pasien positif semakin meningkat, kembali Kementerian 
Sekretariat Negara melalui Sekretaris Kementerian mengeluarkan 
kebijakan terkait PSBB diantaranya pengaturan jumlah minimum 
pegawai yang bekerja di kantor, larangan pengajuan cuti dalam 
masa penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali alasan penting, 
larangan untuk bepergian atau mudik. Berdasarkan surat edaran 
tersebut maka kebijakan di Perpustakaan Setneg pun mengalami 
perubahan, yaitu :

1. Memberlakukan 100% working from home untuk 
pustakawan dan pengelola perpustakaan. Pegawai 
yang melaksanakan remote working melakukan 
mencatatkan kehadiran dengan cara log in pada intranet 
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Kementerian Sekretariat Negara (intranet.setneg.go.id), 
serta pemberian penugasan dan penyampaian laporan 
harian dilakukan melalui aplikasi SPDE Open. 

2. Menutup layanan perpustakaan secara tatap muka, 
namun masih memberikan layanan kepada pemustaka 
internal dengan sistem perjanjian.

3. Mengalihkan semua tugas dan kegiatan perpustakaan 
secara online, termasuk rapat secara virtual melalui 
Zoom meeting.

4. Memberikan layanan penelusuran informasi atau 
konsultasi via whatsapp kepada pemustaka yang 
membutuhkan.

5. Menghimpun sumber-sumber informasi berupa e-book 
dan e-journal yang dapat diunduh secara gratis dari 
berbagai penerbit terkemuka di dunia.

6. Membuat konten digital  berupa artikel dan infografis, 
baik terkait koleksi buku/e-book atau e-journal 
maupun informasi seputar Covid-19 diantaranya 
infografis tentang audible stories books, link open access 
dari berbagai sumber informasi, rekomendasi buku 
fiksi, rekomendasi e-book topik keagamaan, Glosarium 
Corona Virus Disease Volume 2, definisi new normal 
terkait berbagai aspek dan lain-lain.

7. Mengaktifkan dan mengoptimalkan media sosial 
sebagai kanal penyebaran informasi perpustakaan 
dalam rangka edukasi masyarakat.

 



20

 

Perpustakaan Setneg dalam New Normal

New normal merupakan istilah untuk tatanan kehidupan baru 
yang akan dijalankan seperti biasa ditambah dengan protokoler 
kesehatan. Kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan 
kondisi ini dengan langkah cepat. Di bidang perpustakaan, era 
new normal atau kenormalan baru ditandai dengan maraknya 

Gambar 3. Layanan perpustakaan dengan perjanjian

Gambar 4.  Konten edukasi ajakan untuk memakai masker
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akses sumber-sumber informasi digital, kegiatan webinar, 
peningkatan layanan perpustakaan digital sebagai dampak 
dari penutupan layanan perpustakaan secara fisik, dan mulai 
mempersiapkan re-opening layanan perpustakaan. 

        Dengan terbitnya kebijakan pemerintah mengenai kesiapan 
layanan publik menghadapi kenormalan baru (PSBB transisi),  
siap tak siap  para pustakawan dan pengelola perpustakaan 
berupaya untuk memenuhi tuntutan pembukaan kembali 
perpustakaan. Pertanyaan kunci bagi banyak orang di 
bidang perpustakaan adalah mengenai risiko infeksi melalui 
kontak dengan bahan yang membawa coronavirus misalnya 
melalui buku, peralatan dan furnitur perpustakaan dan lain-
lain. Bagaimana pencegahan agar virus tidak menyebar di 
perpustakaan. Selain rekomendasi universal tentang menjaga 
tangan tetap bersih, tidak menyentuh wajah, memakai 
masker, menjaga jarak fisik, apalagi yang perlu dipersiapkan 
dan diperhatikan. Solusinya yaitu dengan memperhatikan 
keamanan layanan dari berbagai aspek, termasuk rencana/
strategi dan tahapan yang harus dilakukan dalam menghadapi 
new normal, ketika membuka kembali layanan perpustakaan. 

Berikut ini panduan yang disusun dalam rangka re-
opening Perpustakaan Setneg berdasarkan aturan protokol 
kesehatan dalam penanganan Covid-19 yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Kesehatan dan memperhatikan kebijakan 
Tim GugusTugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain 
itu, mengadopsi panduan yang diterbitkan oleh Japan Library 
Association (JLA) dan checklist untuk membuka kembali 
perpustakaan (re-opening libraries) yang dikeluarkan oleh 
Australian Library and Information Association (ALIA).
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A. Implementasi Keamanan untuk Pemustaka/Masyarakat

1. Pengunjung dianjurkan untuk memeriksa kesehatan 
mereka dan memeriksa suhu tubuh mereka sebelum 
mengunjungi perpustakaan

2. Pemeriksaan suhu tubuh setelah tiba di perpustakaan, 
jika suhu lebih dari 37,5 ℃ pemustaka tidak 
diperkenankan masuk

3. Mencuci tangan dan /atau disinfeksi jari tangan 
dengan hand sanitizer ketika akan masuk ke ruang 
perpustakaan

4. Mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan 
pemerintah, ketika menggunakan transportasi publik 
dari rumah ke perpustakaan

5. Wajib memakai masker, menjaga jarak (minimal 1 
meter) dan menghindari kontak fisik (berjabat tangan)

B. Implementasi Keamanan untuk Pustakawan dan Staf

1. Memberlakukan sistem piket/shift kerja dan 
penyesuaian jumlah orang yang diperlukan untuk 
pengelolaan dan pengoperasian fasilitas maksimal 50%

2. Menghimbau pustakawan atau staf perpustakaan  
untuk secara teratur memeriksa dan mencatat catatan 
kesehatan

3. Pemeriksaan suhu tubuh setelah tiba di perpustakaan, 
jika suhu lebih dari 37,5 ℃ staf tidak diperkenankan 
masuk kerja.  

4. Memakai masker/faceshield, menjaga jarak fisik, dan 
menghindari kontak fisik   (berjabat tangan)

5. Mencuci tangan dan /atau disinfeksi jari tangan dengan 
hand sanitizer ketika akan masuk dan meninggalkan 
ruang perpustakaan

6. Setelah bekerja, harus mencuci dan desinfektan pakaian 
7. Mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan 

pemerintah, ketika menggunakan transportasi publik 
dari rumah ke tempat kerja
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C. Tindakan Pengamanan di Ruang Perpustakaan

1. Pemasangan poster/tanda jarak fisik dan jarak sosial 
di tempat-tempat strategis

2. Penandaan lantai, dengan jarak interval minimal 1 
meter untuk mencegah keramaian/kerumunan

3. Pembersihan dengan disinfektan secara menyeluruh, 
fokus pada area prioritas: bahan perpustakaan dan 
peralatan yang sering digunakan bersama: rak buku, 
konter layanan, meja, sandaran kursi, gagang pintu, 
sakelar listrik, telepon, keyboard, OPAC atau mouse 
PC, tablet, panel sentuh, mesin fotokopi, keran, 
tombol lift, dll.

4. Menyusun dan mengatur jarak penempatan furnitur
5. Menyediakan tisu dan/atau sanitiser untuk 

pustakawan/staf dan penggunaan umum
6. Mengatur ventilasi/sirkulasi udara
7. Membatasi penggunaan ruang di perpustakaan dan 

kegiatan tatap muka

D. Tindakan Pengamanan Koleksi Perpustakaan

1. Menyiapkan drop box untuk pengembalian buku
2. Menerapkan kebijakan karantina pada buku yang 

dikembalikan
3. Membersihkan buku yang dikembalikan dengan 

disinfektan
4. Melakukan pembersihan rutin pada rak & koleksi 

perpustakaan
5. Tidak memasukkan kembali buku yang telah dibaca 

ke dalam rak, sebelum dibersihkan terlebih dahulu
6. Mempromosikan layanan koleksi perpustakaan 

digital atau sumber-sumber informasi online 
lainnya
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Gambar.3 Banner Panduan Pencegahan di Perpustakaan

 
 

Gambar 4  Penandaan lantai (tanda jaga jarak)

Kemudian panduan ini dikomunikasikan kepada 
pustakawan, staf perpustakaan, pemustaka serta para 
stakeholders. Dengan cara membuat pemberitahuan/ 
pengumuman tentang strategi pencegahan covid-19 dalam 
rangka re-opening perpustakaan, melalui poster, banner, baik 
tercetak atau online
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Penutup

Masa pandemi Covid-19 ini sungguh mengajarkan kita banyak 
hal. Kita tidak perlu larut dalam keterpurukan krisis akibat 
pandemi, justru kita harus bangkit mengatasi masalah-masalah 
yang ada. Begitu pun perpustakaan, dengan adanya pembatasan 
interaksi dan jaga jarak, perpustakaan dituntut bisa melakukan 
layanan yang kreatif dan inovatif demi memenuhi kebutuhan 
informasi pemustaka. Perpustakaan harus mengubah layanan 
tatap muka menjadi virtual, menyediakan sumber-sumber 
informasi digital, menjemput dan mendatangi pemustaka 
agar tetap engaged dengan perpustakaan dalam memenuhi 
kebutuhan informasinya. 

Kesiapan perpustakaan dalam rangka pembukaan kembali 
layanan pada masa kenormalan baru harus memperhatikan 
keamanan dan keselamatan dari berbagai aspek. Kesiapan ini 
meliputi, tindakan keamanan ruang perpustakaan dan koleksi 
perpustakaan, implementasi keamanan untuk pustakawan/
staf/, implementasi keamanan untuk pemustaka/masyarakat 
dan komunikasi. Uraian ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran secara singkat mengenai langkah-langkah yang 
perlu disiapkan para pimpinan dan pengelola perpustakaan 
serta pustakawan dalam re-opening perpustakaan pada 
masa kenormalan baru dan dapat disesuaikan dengan jenis 
dan karakteristik perpustakaan masing-masing. Untuk 
mempermudah penerapan panduan kesiapan ini, butir-butir 
uraian dibuat dalam bentuk daftar periksa (checklist) agar 
tidak ada prosedur yang terlewati, sehingga perpustakaan 
dapat mempersiapkan diri menghadapi kenormalan baru.
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Pendahuluan

“Menjadi pustakawan adalah kebanggaan, bangga untuk 
bekerja kapan saja dan bangga untuk siap belajar di mana 

saja”. Ketika pustakawan sudah bangga dengan diri dan 
profesinya, maka ia akan terus semangat untuk berbagi dan 
berkarya demi perubahan yang lebih baik. Pada kesempatan 
ini, penulis ingin berbagi ketika bekerja sebagai pustakawan 
yang tidak aktif lagi bekerja di lembaganya, yakni di Pusat 
Data dan Dokumentasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (PDDI – LIPI). Menjadi pustakawan non-aktif bukan 
karena keluar dari lembaga melainkan untuk studi lanjut 
melalui program tugas belajar ke jenjang magister bidang 
perpustakaan dan informasi di Universitas Gadjah Mada 
(UGM) Yogyakarta. Meskipun dalam tugas belajar, penulis tetap 
menjiwai profesi pustakawannya dan bekerja sebagaimana 
mestinya, dan hal tersebut dilaksanakan secara rutin melalui 
Work From Home (WFH).

Aktivitas WFH selama COVID-19

COVID-19 telah menguji mentalitas dan kreativitas 
pustakawan, termasuk diri penulis. Ujian tersebut sangat 
terasa ketika bekerja sebagai pustakawan non-aktif, tepatnya 
sejak 1 September 2019 sudah mulai tugas belajar di UGM dan 
merebaknya wabah COVID-19 pada bulan Maret 2020. Pertama, 
saya harus tetap melayani pengguna layanan informasi 
lembaga secara online meskipun sudah bebas tugas sebagai 
pustakawan aktif lembaga.  Kedua,  permintaan informasi 
melalui channel layanan informasi publikasi (merupakan tugas 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID) lembaga 
masih aktif (via-jaringan Intra LIPI), dan “mau tidak mau” 
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harus tetap dilayani dengan baik (tidak boleh telat respon lebih 
dari 10 hari sejak permintaan informasi diterima). Ketiga, 
saya memberikan pelayanan informasi online disertai dengan 
kuliah, tentunya hal ini membutuhkan manajemen waktu yang 
tepat – agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan 
mengerjakan tugas-tugas kuliah dengan baik dan lancar. Ketiga 
hal tersebut diimplementasikan dalam kegiatan: meneruskan 
permintaan informasi pengguna terkait layanan ISSN, akses 
informasi ilmiah, pelatihan penerbitan jurnal elektronik secara 
online (via-email dan facebook pribadi). Apabila permintaan 
informasi pengguna dapat langsung dijawab dan ditangani 
seketika, maka saya akan membantunya semaksimal mungkin 
tanpa harus meminta bantuan teman kerja (lembaga), seperti 
permintaan akses literatur ilmiah global, kolaborasi penelitian, 
dan konsultasi penulisan artikel jurnal. Berikut ini contoh 
aktivitas penulis dalam memberikan respon layanan informasi 
publik secara online via-Intra LIPI (Gambar 1) dan email 
(Gambar 2).

 
Gambar 1. Intra-LIPI
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Gambar 2. Email Pustakawan 

Keempat, belajar berkolaborasi menulis artikel jurnal secara 
online, baik dengan teman kerja maupun teman sekelas 
(kuliah). Kelima, mengikuti kuliah dan diskusi webinar bidang 
kepustakawanan secara online dari desa di Kebumen. Kelima, 
sambil bekerja dan kuliah tetap aktif menulis di rumah, demi 
meningkatkan daya pikir kepustakawanan.  

Berbagai aktivitas di atas menjadi penguji mentalitas dan 
kreativitas kepustakawanan penulis. Bagi penulis, mentalitas 
ini terkait dengan semangat motivasi dan jiwa kemandirian 
dalam bekerja dan belajar. Sebelum ada wabah COVID-19, kita 
terbiasa bekerja dan belajar bertatap muka (face to face), dan 
jika ada masalah, kita langsung bisa meminta bantuan kepada 
rekan/teman sejawat seketika. Berbeda dengan kondisi masa 
pandemi ini, kita harus ‘jaga jarak fisik’ dalam lingkungan sosial 
dalam berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada orang 
lain. Dalam kondisi inilah, mentalitas kita sebagai pustakawan 
diuji, apakah bisa bekerja secara mandiri dan profesional 
dalam melayani orang lain dengan penuh motivasi, ataukah 
sebaliknya? 
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Terkait dengan kreativitas, pustakawan diuji karya 
dan kreasinya, apakah karya pelayanan dan publikasinya 
meningkat jumlahnya ataukah menurun? Dalam hal ini, kita 
bisa intropeksi diri, dan diharapkan kinerja pelayanan kita 
lebih bagus (meskipun secara online) dan karya publikasi kita 
semakin produktif dan meningkat kualitasnya, semoga ya...!

Menulis Kisah Pustakawan dan Pegiat Literasi

Menulis kisah sahabat yang berprofesi sebagai pustakawan 
dan pegiat literasi ini merupakan pengalaman yang luar biasa. 
Sebut saja namanya Pak Fuad (Pustakawan Dinas ARPUSDA 
Banyumas) dan Pak Ridwan (Pegiat Literasi dan Pemilik “Kuda 
Pustaka” dari Lereng Gunung Slamet – Purbalingga), mereka 
selalu proaktif menebarkan virus kepustakawanan dan literasi 
ke masyarakat sekitar tanpa rasa lelah. Kegiatan mereka pada 
masa pandemi ini dapat diakses di blog penulis di https://
pustakapusdokinfo.wordpress.com/ (Gambar 3).
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Gambar 3. Publikasi Kisah Pustakawan dan Pegiat Literasi

Dengan menulis kisah mereka, diharapkan para pembaca 
dapat terinspirasi untuk selalu semangat (tanpa berkeluh 
kesah) melakukan tugas-tugas kepustakawanan dan literasi 
informasi ke masyarakat.  Penulis juga ingin menunjukkan 
bahwa teman-teman kita yang bekerja sebagai pustakawan 
dan pegiat literasi dengan kegiatan yang unik dan luar biasa itu 
perlu diekspose ke publik. 

Membantu Mereview Essay dan Artikel 

Hal ini membuatku kaget, karena dengan kondisiku yang masih 
aktif kuliah semester dua di Magister Manajemen Informasi dan 
Perpustakaan UGM, tiba-tiba ada seorang teman (semuanya 
pustakawan) menghubungi saya untuk membantu mereview 
tulisan essay dan artikel jurnal untuk persyaratan akademik. 
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Terkait dengan essay, ada dua pustakawan yang 
menghubungiku melalui WhatsApp untuk mereview tulisannya 
untuk syarat seleksi beasiswa dan rencana penelitian jika lolos 
seleksi di Program Pasca-Sarjana Universitas Indonesia dan 
UGM. Dalam mereview essay, saya diberi waktu 3 jam untuk 
membalas hasil reviewnya, dengan rasa bangga “saya siap 
membantumu, kawan!”. Isi essay tersebut mencakup: tugas 
pokok dan fungsi lembaga, fokus bidang penelitian, rencana 
studi, target studi, sinopsis penelitian (judul dan abstrak). 

Terkait dengan review artikel sebelum submit ke jurnal 
ini merupakan pengalaman luar biasa, karena saya belum 
pernah menjadi reviewer jurnal namun sudah dipercaya 
untuk mengecek naskah artikel teman yang akan diwisuda. 
Isi artikel yang direview mencakup penulisan dan kesesuaian 
judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil 
dan pembahasan, kesimpulan, sitasi dan daftar pustaka. 
Dalam mereview naskah, saya memberikan catatan perbaikan 
dan memberikan rekomendasi jurnal bereputasi yang akan 
menjadi submit artikelnya. Walhasil, artikel yang saya review, 
hasilnya memuaskan – sejak itulah saya merenung “ternyata 
saya mampu menjadi reviewer naskah untuk tulisan yang lebih 
bagus...!

Berkolaborasi Nulis Artikel Jurnal

Meskipun COVID-19 semangat menulis dengan kolaborasi 
tetap berjalan. Di masa pandemi ini, pengalaman menulis 
kolaborasi ini tidak hanya dengan teman sekelas (kuliah), 
tetapi juga dengan teman kerja (sekantor dan instansi lain). Hal 
yang menarik dari kolaborasi ini yakni dilakukan secara online. 
Dalam berkolaborasi, saya kadang-kadang menjadi penulis 
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pertama dan penulis kedua. Hasil kolaborasi  penulisan artikel 
jurnal dengan teman sekelas dan teman kerja dapat dilihat di 
Jurnal LENTERA (Gambar 4) dan Jurnal ANUVA (Gambar 5) 
terbitan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. 

Gambar 4. Kolaborasi Artikel dengan Teman Sekelas

Gambar 5. Kolaborasi Artikel dengan Teman Kerja

Untuk kolaborasi artikel dengan teman sekantor, kami 
menulis tentang “studi bibliometrik artikel jurnal”, saat ini 
masih dalam proses editorial dan rencana diterbitkan di 
Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan 
Kearsipan pada akhir tahun 2020. 
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Memenuhi Output Beasiswa SAINTEK

Karena menjadi pegawai tugas belajar yang dibiayai oleh 
Kemenristek-Dikti melalui beasiswa SAINTEK tahun 2019, 
saya berkewajiban memenuhi output beasiswa per-semester, 
yaitu menulis artikel di jurnal nasional bereputasi (SINTA 2 
dan SINTA 3). 

Dalam menulis saya menulis sendiri dan berkolaborasi. 
Pada masa pandemi ini, saya menulis dua artikel jurnal dengan 
topik “semiotika iklan layanan masyarakat” pada jurnal 
bidang komunikasi dan topik “analisis tren bidang kearsipan” 
pada jurnal bidang kepustakawanan. Selain artikel jurnal, 
saya juga berkolaborasi dengan pustakawan dan dosen ilmu 
perpustakaan menulis sebuah buku dengan topik “komunikasi 
ilmiah bidang kepustakawanan”, saat ini sedang proses 
editorial oleh penerbit dan semoga dapat segera diterbitkan. 
Pada setiap artikel, saya juga menyertakan ucapan terimakasih 
(acknowledgements) kepada pihak pemberi beasiswa dan 
tempat studi, serta pernyataan testimoni dari teman-teman 
yang berkecimpung dalam dunia kepustakawanan.

Penutup 

Sebagai pustakawan (aktif dan non-aktif), kita tetap harus 
semangat bekerja dan belajar meskipun dalam keadaan 
pandemi. COVID-19 telah mengajarkan kepada kita tentang 
bagaimana kita tetap sabar dan produktif dalam bekerja dan 
belajar, serta mengajarkan mentalitas pustakawan khususnya 
jiwa kemandirian dan profesionalisme kerja. Semoga tulisan 
ini menginspirasi pembaca, dan salam literasi.
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Biodata Penulis

Wahid Nashihuddin, Lahir di Kebumen, 
30 November 1987, seorang pustakawan 
di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(2010–sekarang). Penulis memiliki motto 
profesi “Membaca, Menulis, Menginspirasi”. 
Saat ini, penulis sedang menempuh studi 
lanjut ke jenjang magister Kajian Budaya dan 
Media, Minat Studi Manajemen Informasi 

dan Perpustakaan – UGM (2010 – sekarang). Informasi lebih lanjut  
mengenai penulis silakan akses di https://pustakapusdokinfo.
wordpress.com/profil/ .
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Prolog

Sudah hampir empat bulan ini perhatian dunia terpusat 
pada Corona Virus Disease 2019 atau lebih populer dengan 
sebutan COVID-19. Virus ini telah menjadi virus yang banyak 
mematikan korban yang terinfeksi dengannya sejak meluas 
pertama kali di kota Wuhan, Cina. Disinyalir virus ini mewabah 
pada akhir Desember 2019 dan menyebar secara massif 
sampai menyerang hampir seluruh Negara di dunia. Pandemi 
ini bukan lagi persoalan kecil, tapi sudah menjadi persoalan 
besar yang memerlukan keseriusan dalam penanggulangan 
dan pencegahan penularan yang lebih parah.

Untuk mencegah penularan yang lebih banyak, tentu saja 
banyak Negara yang mengeluarkan berbagai regulasi yang 
membatasi ruang gerak penduduknya, mulai dari sektor bisnis 
sampai dengan sektor pendidikan, semua tak lepas dari imbas 
pandemi ini. Pemberlakuan karantina dan pembatasan sosial 
berskala besar ikut andil dalam upaya pencegahan yang paling 
manjur, sehingga banyak aktifitas normal yang terkendala dan 
digantikan dengan aktifitas yang selama ini tidak pernah kita 
bayangkan sebelumnya.

Salah satu sektor yang berimbas dan sangat terpengaruh 
kinerjanya adalah sektor yang berhubungan dengan hajat 
hidup orang banyak, yaitu perpustakaan. Perpustakaan sebagai 
ruang publik memiliki resiko tinggi dalam penyelenggaraanya, 
sehingga perpustakaan di saat pandemi banyak yang 
mengambil kebijakan tutup sementara dalam hal pelayanan. 
Kalaupun ada beberapa perpustakaan yang tetap buka, tentu 
saja itu adalah perpustakaan yang telah mempersiapkan segala 
sesuatunya dengan sangat detail.
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Sesuai instruksi kepala Negara, bahwa mulai akhir bulan 
Juni 2020 kita telah memberlakukan New Normal di beberapa 
daerah yang dianggap aman. Maka  sudah banyak perpustakaan 
yang kembali membuka layanannya demi melaksanakan misi 
suci pelayanan kepada pemustaka. Walaupun dalam hal ini 
harus memiliki banyak regulasi tambahan yang memungkinkan 
sebuah perpustakaan melayani sesuai dengan kapasitas dan 
kapabilitasnya. Setiap perpustakaan memiliki kebijakan khusus 
yang membuatnya berbeda dengan perpustakaan lainnya. 
Lagi-lagi ini disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan 
tersebut.

COVID-19 dan Perpustakaan

Penularan virus ini sering terjadi karena kontak fisik manusia 
dengan manusia atau manusia dengan benda yang telah 
terkontaminasi. Sesuatu benda dapat terkontaminasi melalui 
batuk atau bersin penderita yang menghasilkan aerosol di 
udara kemudian mendarat pada seseorang atau permukaan 
benda yang mana aerosol adalah media pembawa virus ini. 
Inilah mengapa diperlukan pembatasan jarak dan kontak fisik 
satu sama lain dan menghindari menyentuh wajah, hidung 
dan mulut bagi siapa saja yang melakukan kontak fisik dengan 
orang atau benda apapun.

Merujuk sebuah artikel yang diterbitkan oleh Journal of 
Hospital Infection, beberapa peneliti berpendapat bahwa virus 
ini dapat hidup dalam waktu yang berbeda dengan media 
benda yang berbeda pula. Secara umum, daya kembang biak 
atau infeksi virus ini adalah bahwa virus ini akan menginfeksi 
sel untuk hidup dan dan bertahan, kemudian sel tersebut 
akan mati dan virus ini akan melontarkan dirinya mencari sel 
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hidup berikutnya atau akan mati dengan sendirinya bila tidak 
menemukan media atau sel baru.

Berikut adalah taksiran daya tahan hidup sel virus 
COVID-19 pada beberapa permukaan benda

1. COVID-19 dapat hidup selama 4 hari pada 
permukaan kayu

2. COVID-19 bertahan hidup sampai 4 atau 5 hari 
pada media kertas dan kaca

3. COVID-19 dapat bertahan hidup 5 hari pada benda 
seperti logam dan keramik

4. COVID-19 dapat hidup sampai dengan 9 hari di 
media yang terbuat dari plastik

Sungguh sangat mengerikan virus ini, langkah terbaik 
menghindari penyebarannya adalah pembatasan kontak 
fisik, namun apabila perpustakaan tetap ingin melakukan 
pelayanan, maka ada beberapa protokol kesehatan yang 
dapat dilakukan agar koleksi perpustakaan tidak menjadi 
media bagi penularan virus ini dan pustakawan serta para 
pengunjung aman dari ancaman virus yang mematikan ini. 
 
Layanan Perpustakaan Masa Kini

Beberapa langkah aman pelayanan perpustakaan di saat 
pandemi adalah :

a. Pembuatan peraturan dan tata tertib baru yang 
akan mengarahkan para pengunjung perpustakaan 
pada protokoler baru perpustakaan.

b. Pembatasan jam kunjung, jam kerja dan jumlah 
pengunjung atau jumlah pustakawan yang ada 
pada satu ruangan agar tercipta jarak yang ideal.
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c. Penyediaan berbagai alat dan fasilitas kesehatan 
bagi pengunjung dan pustakawan agar dapat 
beraktifitas di perpustakaan dengan tetap merasa 
aman.

d. Perlu ada ruang karantina bagi bahan pustaka 
dan apabila tidak ada ruang karantina khusus 
maka jangan layankan dulu koleksi yang telah 
dipinjamkan sampai masa hidup virus berakhir 
pada media koleksi

e. Saling mengingatkan untuk selalu mengikuti 
protokoler kesehatan seperti memakai masker, 
selalu mencuci tangan atau etika lainnya di tempat 
umum

Memang tidak mudah untuk melakukan berbagai hal di 
atas, namun sepanjang perpustakaan ingin tetap melakukan 
fungsinya dengan membuka layanan semua prosedur itu tetap 
harus dilakukan demi keamanan dan kenyamanan bersama. 
Selain melakukan berbagai hal diatas, perpustakaan dapat 
mencoba beberapa layanan baru yang pasti akan lebih aman 
dan digemari oleh pengguna perpustakaan, beberapa opsi 
layanan yang dapat dilakukan adalah :

1. Mulailah lakukan layanan koleksi digital
2. Menyediakan tautan atau links perpustakaan digital 

lain atau sumber informasi elektronik lain yang ada 
dan mungkin dibutuhkan oleh pengguna

3. Membantu memberikan panduan cara penggunaan 
aplikasi perpustakaan digital dan sumber 
elektronik lainnya

4. Menciptakan layanan kemas ulang informasi
5. Kreatif menciptakan layanan literasi informasi 
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lainnya
6. Layanan wawancara tokoh atau narasumber 

lainnya yang potensial
7. Mengadakan acara bedah buku dan sejenisnya
8. Menyelenggarakan berbagai kegiatan baru seperti 

kuis online, resensi dan menulis buku secara online

Inti dari pelayanan perpustakaan dalam masa pandemi dan 
pasca pandemi adalah terus dan terus berbagi serta menerapkan 
berbagai aturan baru juga menyampaikan informasi melalui 
berbagai aplikasi online. Dalam hal ini. Perpustakaan Kanwil 
Kemenkumham Sumut tempat saya bekerja telah melakukan 
beberapa kegiatan diatas, demi tetap melayani permintaan 
pengguna dan tetap eksis dalam melakukan tugas menyebarkan 
informasi dan tetap menjaga kinerja agar tetap prima. 
 
Layanan yang Kami Berikan

Beberapa kegiatan Perpustakaan Kanwil Kemenkumham 
Sumut adalah :

1. Menggalakkan posting kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan tupoksi perpustakaan melalui 
aplikasi online seperti Facebook, Instagram, Twitter 
bahkan WhatsApp.

2. Membuat mini video tentang perpustakaan dan jam 
buka perpustakaan 

3. Membuat Virtual Teleconference tentang kegiatan 
Jaringan Dokumentasi Hukum bagi anggota JDIH Se-
Sumatera Utara

4. Memberdayakan pustakawan agar tetap produktif 
selama pandemi dengan kegiatan masing-masing, salah 
satunya dengan menulis dan mengikuti kelas online 
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dan berbagai seminar online yang diadakan dari kantor 
pusat maupun dari instansi lain atau unit lain yang 
bekerjasama dengan perpustakaan.

Di sinilah diperlukan berbagai inovasi dan kreatifitas 
perpustakaan dan seorang pustakawan dalam menjalankan 
perannya sebagai garda terdepan penyampai informasi 
dan sebagai penjaga koleksi serta sejarah sebuah institusi. 
Merupakan kewajiban utama kita untuk memastikan bahwa 
kita berhadapan dengan masa depan yang panjang, yang belum 
tahu kapan pandemi ini akan berlalu sehingga kita tetap dapat 
beraktivitas dengan cara direkam atau secara online. 

Pustakawan yang baik adalah pustakawan yang produktif, 
yang tetap memiliki inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan 
tugasnya, dengan ada atau tidaknya pengunjung perpustakaan. 
Untuk menjadi seorang pustakawan yang produktif, kita dapat 
melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

• Mempunyai tujuan yang jelas, maksudnya adalah 
bahwa kita dapat mulai dengan membuat jadwal 
kegiatan apa yang akan kita lakukan setiap harinya, 
sehingga setiap hari kita telah mempunyai poin-poin 
penting kegiatan yang prioritas dan kegiatan lain 
untuk mengisi kekosongan waktu bila ada

• Fokus pada proses, adalah kita harus telaten dan sabar 
dalam merintis keberhasilan, nikmati setiap proses 
yang dilalui tanpa banyak mengeluh. Proses adalah 
perjalanan dalam mencapai sebuah keberhasilan 
yang direncanakan

• Selalu berusaha maksimal, adalah salah satu syarat 
diri agar dapat berhasil dalam hidup. Mengenal dan 
mengetahui kemampuan diri serta selalu total dalam 
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bertindak adalah latihan dalam mengembangkan 
kemampuan diri dari hari ke hari

• Disiplin, adalah kunci utama dalam keberhasilan. 
Tak ada orang sukses di dunia ini tanpa kerja keras 
dan disiplin diri yang tinggi, mulailah latih diri untuk 
membuat komitmen dan patuhi komitmen tersebut

• Ciptakan tempat kerja yang nyaman, ini adalah salah 
satu faktor penting agar kita betah dalam bekerja 
dengan situasi seperti ini. Tempat kerja yang nyaman 
adalah support bagi rasa dan pikiran yang positif.

Tidak mungkin rasanya perpustakaan dan pustakawan 
dapat memenuhi semua permintaan dan dahaga para 
pencari informasi, terutama pada masa pandemi ini. Namun 
bila semua perpustakaan bergerak bersama dan saling 
berbagi koleksi yang dimiliki serta para pustakawan saling 
support untuk menciptakan sistem atau kegiatan yang 
positif kita akan bisa bangkit dan dapat maksimal dalam 
melayani kebutuhan pengguna yang sangat beraneka ragam.  

Perpustakaan tetaplah sebuah perpustakaan dan 
pustakawan juga tetaplah seorang pustakawan yang menjadi 
suluh yang menerangi masyarakat dengan informasi dan 
pengetahuan. Pandemi COVID-19 seharusnya bukanlah menjadi 
penghalang, namun dapat dimanfaatkan menjadi tantangan 
bagi kita semua untuk memaksimalkan sarana IT yang 
tersedia saat ini demi kepentingan dan kemaslahatan bersama. 

Mencoba memakai konsep terbalik, semestinya kita 
saling menjauhkan diri karena social atau physical distancing, 
sebaliknya, perpustakaan malah dapat semakin memperdekat 
jarak dengan penggunanya dengan memanfaatkan momentum 
ini. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi dan mau untuk  
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terus berbenah serta menciptakan berbagai kreativitas dan 
inovasi sesuai tuntutan penggunanya.

Ini adalah contoh kegiatan yang dilaksanakan pada 
tanggal 24 juni 2020. Ini adalah kegiatan yang bernama 
JDIHN Virtual Speed. Yaitu kegiatan Jaringan Dokumentasi 
Informasi Hukum Nasional dalam upaya mewujudkan 
Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik antara Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 
pemerintah daerah Se-Sumatera Utara. JDIHN adalah tugas 
utama pada perpustakaan Kanwil Kemenkumham Sumut  
                   

         Gambar 1 dan 2. Kolaborasi Artikel dengan Teman Kerja 
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sarjana Ilmu Perpustakaan pada 

 
sebagai Pustakawan sejak tahun 2010, 
dan berkomitmen untuk bisa menulis  
dan mencintai kepenulisan. Sering  

menulis di media online dan sudah menghasilkan beberapa 
karya buku antologi bersama teman komunitas Ayo Menulis. 
Sedang berusaha menerbitkan buku solo tentang dunia literasi 
dan kepustakawanan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua. Penulis dapat dihubungi pada e-mail: rinadevina12@
gmail.com dan CP: 085275107807 serta dapat dikunjungi juga 
melalui blog majulahliterasiku.blogspot.com.komunitas

Biodata Penulis

Rina    Devina,    lahir dan besar di Medan,  
07 Februari 1978. Merupakan lulusan 

 
Universitas Sumatera Utara. Berprofesi 
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Hariyah 
Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat  

Kementerian Agama
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Indonesia juga dunia internasional dihebohkan dan dibuat 
repot dengan adanya virus yang satu ini. Semua kehidupan 

manusia berubah begitu rupa. Berbagai aspek kehidupan 
menyesuaikan diri dengan adanya pandemi Covid-19 mulai 
dari pendidikan, ekonomi, sosial, agama, dan banyak yang 
lainnya. 

Begitu pula dengan perpustakaan. Perpustakaan sebagai 
organisasi yang terus berubah (living organism) berkembang 
dan beradaptasi dengan lingkungan. Terlebih lagi pada masa 
pandemi ini, tentu perubahan dan adaptasi tak bisa dielakkan 
lagi. Nah, demikian juga dengan Perpustakaan Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama. Bagaimanakah layanan 
dan inovasi yang dihadirkan agar tetap bisa menyapa dan 
memberikan kemanfaatan kepada para pemustakanya?

Selama masa pandemi Covid-19, Perpustakaan tetap 
membuka layanan secara daring. Ya, sebuah layanan yang 
sudah ada pada masa sebelumnya tetapi hanya sebagian 
kecil dan tidak diprioritaskan. Sampai akhirnya datang 
Covid-19 yang memaksa seluruh kegiatan hampir dilakukan 
secara daring. Seolah semua mendadak daring, tetapi setelah 
dijalankan ternyata bisa dan menyenangkan. Ya menyenangkan 
dan membahagiakan karena dapat  melayani pemustaka 
memenuhi kebutuhan informasinya di tengah situasi yang 
tidak memungkinkan bergerak secara leluasa meski di Era 
Kenormalan Baru (New Normal Era) sekalipun.

Bahkan bisa jadi layanan daring ini akan terus berlanjut 
hingga masa pandemi Covid-19 berlalu. Betapa besar 
penghematan biaya, waktu, dan tenaga dengan adanya layanan 
daring ini. Semua bisa remote dan dikerjakan dari rumah. 
Banyak kemudahan dari sini walaupun menuntut kreativitas 
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dan inovasi dari pengelolanya.

Yuk, kita lihat apa saja layanan yang ada di perpustakaan 
selama masa pandemi Covid-19 ini.

Layanan Kliping Digital

Perpustakaan menyediakan layanan kliping digital tentang 
Agama dan Keagamaan yang terbit setiap hari kerja. Awalnya 
layanan ini sangat manual dan diseminasinya cukup lamban. 
Layanan ini beralih ke bentuk digital sejak 9 September 2019. 
Bahan yang diambil dari surat kabar nasional seperti Republika, 
Kompas, Media Indonesia, dan Tempo. Selain meningkatkan 
minat baca, layanan ini juga bertujuan agar pegawai Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan masyarakat pada 
umumnya dapat mengetahui berita-berita terbaru hari ini 
mengenai Agama dan Keagamaan secara cepat dan praktis. 
Kliping digital ini dilayankan melalui aplikasi whatsapp dalam 
bentuk pdf. Layanan ini dapat pula diakses melalui website 
perpustakaan.kemenag.go.id ataupun di link  https://bit.ly/
kliping-digital 
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Gambar 1: Contoh Layout Kliping Digital

Layanan Antar Jemput Buku

Tujuan dari layanan ini adalah agar koleksi perpustakaan dapat 
dimanfaatkan oleh pemustaka. Layanan ini ditujukan khusus 
bagi pegawai Kementerian Agama yang berada di Gedung 
Kementerian Agama Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta. Pemustaka 
yang ingin meminjam buku dapat menghubungi petugas 
melalui nomor WA 085718890474 dengan menyebutkan 
nama, lokasi kerja, serta judul buku yang diinginkan.

Pemustaka dapat menelusur terlebih dahulu di katalog 
eperpus.kemenag.go.id atau petugas akan mencarikan buku 
yang dimaksud dan membuat catatan peminjaman di buku 
peminjaman atau aplikasi perpustakaan. Pemustaka akan 
mengambil buku yang diinginkan ke perpustakaan sesuai 
kesepakatan waktu yang telah ditentukan atau akan diantarkan 
ke ruang kerja yang bersangkutan oleh petugas perpustakaan 
sesuai jadwal masuk kantor (WFO).
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Gambar 2: Contoh Layanan Antar Jemput Buku

Layanan Referensi Online

Layanan ini menyediakan kebutuhan referensi secara online. 
Pemustaka dapat menghubungi pustakawan melalui whatsapp 
untuk membantunya menemukan referensi atau informasi 
yang diinginkan, misalnya pencarian ebook, jurnal ilmiah, 
maupun data-data yang dibutuhkan lainnya.

Sebelum datangnya Covid-19, layanan ini kurang 
dimaksimalkan oleh pemustaka. Tetapi setelah datangnya 
masa pandemi ini perpustakaan hampir kewalahan menerima 
permohonan permintaan penelusuran referensi online 
yang cukup beragam. Hingga akhirnya perpustakaan harus 
membuat form permintaan layanan referensi  online dengan 
google form yang bisa dicustomize atau dibuat limiter dengan 
batasan waktu dan jumlah permintaan yang bisa dilayani per 
harinya. 
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Gambar 3: Contoh Layanan Referensi Online

Layanan Permintaan Ebook

Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat melakukan promosi 
koleksi perpustakaan melalui media sosial maupun whatsapp 
hampir setiap hari. Koleksi yang dipromosikan sesuai dengan 
hari penting maupun informasi yang sedang berkembang pada 
saat itu. Koleksi yang dipromosikan berupa koleksi tercetak 
dan non cetak (ebook)
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Pemustaka dapat mengakses ebook melalui https://
eperpus.kemenag.go.id/ atau dengan mengunduh aplikasi 
Android melalui Google Play Store https://bit.ly/EperpusBLD 
(Eperpus Litbang Diklat). Pemustaka juga dapat melakukan 
permintaan ebook dengan menghubungi nomor whatsapp 
perpustakaan atau mengisi form pelayanan http://bit.ly/
Layanan-PRD dan petugas akan mengirimkan ebook sesuai 
permintaan. 

Layanan Informasi Via Grup Whatsapp 
Layanan ini berfungsi sebagai media komunikasi antara 
pustakawan dan pemustaka. Peserta grup tersebut adalah 
seluruh anggota perpustakaan yang berada di Gedung 
Kementerian Agama Jl. MH Thamrin. Grup whatsapp tersebut 
digunakan untuk memberikan informasi mengenai layanan 
maupun kegiatan yang ada di Perpustakaan Badan Litbang dan 
Diklat. Adapun kegiatan yang sudah terlaksana selama masa 
Covid-19 yaitu Workshop dan Sharing Session Pembuatan 
Kliping Digital, Sharing Session Pengelola Perpustakaan UPT, 
Bedah Buku Covid-19, dan Bibliobattle.

Selama masa Covid-19, Perpustakaan Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama melaksanakan kegiatan 
perpustakaan secara daring. Adapun kegiatan selama masa 
Covid-19 adalah:

Workshop dan Sharing Session Pembuatan Kliping
Digital Perpustakaan

Melalui salah satu fungsi perpustakaan yaitu  fungsi informasi, 
Perpustakaan ingin berbagi pengetahuan kepada para 
pemustaka dan pengguna perpustakaan secara luas melalui 
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acara Workshop dan Sharing Session Pembuatan Kliping 
Digital secara daring. Harapannya melalui acara ini, bisa 
menjadi inspirasi atau inovasi-inovasi baru yang bermanfaat 
bagi para pengguna yang bisa dikembangkan di lembaganya 
masing-masing. 

Kegiatan ini berlangsung pada bulan April 2020 via Zoom 
Meeting. Peserta dari kegiatan ini sekitar 100 peserta yang 
berasal dari berbagai instansi dan sebagian besar berprofesi 
sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan. Nah 
acara ini menjadi ajang bagi pustakawan mengembangkan 
kompetensinya sekaligus berbagi pengalaman kepada khalayak 
yang lebih luas dengan menjadi  narasumber pada acara ini. 

Sharing Session Pengelola Perpustakaan UPT

Kegiatan ini khusus bagi pengelola perpustakaan UPT (Unit 
Pelayanan Teknis) yang berlokasi mulai dari Aceh sampai 
Papua yang berjumlah 20 satuan kerja yang berasal dari Balai 
Diklat Keagamaan maupun Balai Litbang Agama. Kegiatan ini 
juga berlangsung pada bulan April 2020 via Zoom Meeting. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah memotivasi dan mengetahui 
perkembangan dan pengelolaan perpustakaan UPT.

Dalam kegiatan ini peserta yang hadir mempresentasikan 
atau menyampaikan kondisi eksisting perpustakaan, layanan 
perpustakaan, sistem sirkulasi atau otomasi perpustakaan 
dan aktivitas perpustakaan lainnya terutama pada masa 
pandemi Covid-19. Dari sinilah kemudian terjadi saling dialog, 
tanya jawab, memberikan motivasi dan masukan untuk 
perkembangan masing-masing perpustakaan. 

Bedah Buku

Tujuan kegiatan ini selain sebagai media berbagi pengetahuan 
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dan meningkatkan kegemaran membaca, juga untuk 
memberikan wawasan dan pemahaman yang benar dan 
komprehensif kepada seluruh peserta mengenai Corona Virus 
Disease Covid-19 dan tinjauan dari berbagai aspek seperti 
Sains Biologi, Sosial, dan Agama

Kegiatan ini berlangsung pada bulan Mei 2020 lagi-lagi 
via Zoom Meeting. Bedah buku dalam kegiatan ini yaitu Buku 
Covid-19 dari Perspektif Sains Biologi, Sosial, dan Agama 
dengan narasumber ahli di bidangnya. Peserta Bedah Buku 
Covid-19 kebanyakan berstatus sebagai peneliti, dosen, lector, 
maupun pustakawan. Ya, bedah buku secara daring baru 
pertama kali ini diadakan dan antusias peserta cukup besar. 
Bisa dibayangkan jika acara ini dilakukan dengan pertemuan 
fisik atau tatap muka langsung, berapa besarnya anggaran 
yang harus disiapkan. Pandemi Covid-19 membawa hikmah 
tersendiri bagaimana perpus ikut mengedukasi masyarakat 
dengan  beragam pengetahuan dengan cara yang murah tetapi 
meriah dan berbobot.

Bibliobattle

Kegiatan bibliobattle biasanya dilakukan dengan bertatap 
muka. Namun, selama masa pandemi dilaksanakan via daring. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan 
memperkenalkan Perpustakaan kepada masyarakat luas. 
Peserta mendaftar sebagai peserta bibliobattle kemudian 
membuat video yang berisi review atau pemaparan buku yang 
telah dibaca dan mengirimkannya melalui email Perpustakaan. 
Video tersebut dibuat peserta secara kreatif dan menarik. 
Pustakawan akan mengunggah video-video hasil kiriman para 
peserta ke media sosial perpustakaan sesuai jadwal bibliobattle 
yang telah ditentukan. 
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Penilaian juara ditentukan dari hasil vote para followers 
media sosial Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama. Peserta yang mendapat like terbanyak 
akan menjadi pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah 
berupa uang tunai, souvenir, dan sertifikat yang dikirimkan 
ke rumah masing-masing. Tidak hanya pemenang 1, 2, dan 3 
saja yang mendapatkan hadiah. Namun, seluruh peserta juga 
berhak mendapatkan souvenir dan sertifikat sebagai bentuk 
apresiasi terhadap keikutsertaan para peserta.

Selama masa pandemi, bibliobattle telah dilaksanakan 
sebanyak dua kali. Bibliobattle sesi 1 dilaksanakan pada bulan 
April 2020 dengan jumlah peserta 7 orang dari berbagai macam 
instansi yang berstatus sebagai PNS, guru, serta mahasiswa. 
Juara pertama bibliobattle sesi 1 adalah Hariri Khumaedi, S.Pd 
yang merupakan guru di MTs Negeri 5 Cirebon dengan jumlah 
vote sebanyak 522 suara.

Bibliobattle sesi 2 dilaksanakan pada bulan Mei 2020. 
Peserta bibliobattle sesi 2 meningkat jumlahnya sebanyak 15 
orang dari berbagai macam instansi yang berstatus sebagai 
pustakawan, widyaiswara, guru, mahasiswa/pelajar dan 
ibu rumah tangga. Juara pertama bibliobattle sesi 2 adalah 
Rialita Fithra Asmara, S.Pd yang merupakan guru serta staf 
perpustakaan di MAN 3 Jombang dengan jumlah vote sebanyak 
851 suara.

 
Gambar 4: Kegiatan Bibliobattle daring
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Pengelolaan Media Sosial

Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 
melakukan promosi salah satunya melalui media sosial seperti 
instagram, facebook, dan twitter. Media sosial dengan akun @
perpuskemenagri digunakan untuk mempromosikan kegiatan, 
layanan serta koleksi yang ada di Perpustakaan Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama. 

Mulai bulan Juni 2020, setiap bulannya terdapat jadwal 
mengenai postingan media sosial beserta petugas yang 
membuat infografisnya. Jadwal postingan tersebut berupa 
ucapan hari penting, kegiatan perpustakaan, promosi koleksi 
perpustakaan (koleksi cetak, ebook, jurnal) yang temanya 
disesuaikan dengan hari penting maupun informasi yang 
sedang berkembang pada saat itu, infografis buku hasil 
penelitian kelitbangan serta anotasi buku. 

Pengelolaan konten media sosial ini menjadi sangat 
intens dibanding sebelum adanya pandemic Covid-19. Hal ini 
karena begitu besar akses dan penggunaan media sosial oleh 
masyarakat sehingga menjadi media cukup efektif dan efisien 
mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat luas.
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Gambar 5: Contoh Jadwal dan Konten Media Sosial

Biodata Penulis

 HARIYAH, ibu rumah tangga yang satu 
ini lahir di sebuah desa kecil di Sukoharjo 
empat puluh tiga tahun lalu. Kesukaannya 
menulis walaupun masih amatiran sudah 
dimulai sejak kuliah dan semakin diasah 
hingga kini. Ia senang mengikuti klub 
menulis buku bareng. Beberapa buku 
antologi sudah dihasilkannya kini. 

Ia adalah seorang pustakawan di sebuah instansi 
pemerintah. Selain  sebagai pengurus forum perpustakaan,  
ia sering mengikuti seminar, workshop, dan training, 

kepustakawanan. Silakan bersilaturahim dengannya di IG@
hariyah.alkhanza. 
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MERETAS BADAI MENUJU PERADABAN 

DIGITAL: LANGKAH MAJU 
PERPUSTAKAAN BANK INDONESIA DI 

MASA PANDEMI
Tim Perpustakaan Bank Indonesia 

Bank Indonesia Institute
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To be librarian is not to be neutral, or passive, or waiting for a 
question. It is to be a radical positive change agent within your 
community. (R. David Lankes)

Saat gelombang COVID-19 melanda, perpustakaan seluruh 
dunia turut terimbas. Seketika impian dan passion para 

pustakawan untuk melayani pengunjung perpustakaan seolah 
sirna, karena virus telah memaksa seluruh perpustakaan untuk 
menghentikan layanan operasional tatap muka. Perpustakaan 
Bank Indonesia (BI) sebagai perpustakaan khusus juga 
mengalami hal yang sama untuk mengedepankan kesehatan 
dan keamanan stakeholders. 

Perpustakaan BI merupakan bagian dari Bank Indonesia 
Institute sebagai corporate university BI di Kantor Pusat, 
serta 46 Kantor Perwakilan BI di seluruh daerah dengan misi 
mendukung penguatan ekosistem pembelajaran dan riset. 
Memasuki era industri 4.0, Perpustakaan BI tidak hanya 
dituntut handal dalam hal kelengkapan referensi, namun juga 
harus dapat menjadi pendorong proses berbagi pengetahuan 
antar pegawai dan komunitas di lingkungan perpustakaan.

Dalam masa pandemi, selain terhentinya sementara 
layanan tatap muka, Perpustakaan BI harus menunda berbagai 
kegiatan literasi dalam rangka berbagi pengetahuan yang telah 
dirancang sejak tahun 2019. Ruang perpustakaan dengan 
85.000 koleksi dan berkonsep co-working space yang biasa 
digunakan untuk mencari referensi dan berdiskusi, berubah 
senyap. Hampir 90% pegawai BI sebagai pengguna utama 
perpustakaan harus bekerja dari rumah.

Tantangan Perubahan Menuju Peradaban Digital

Badai ketidakpastian tak pernah menghalangi untuk terus 
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melangkah maju. Kondisi VUCA (Vulnerability, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) akibat pandemi justru menjadi 
tantangan untuk tetap mengutamakan layanan kepada 
stakeholders, baik pegawai maupun masyarakat umum. Seluruh 
Bank Indonesia pun beradaptasi dengan haluan visi yang baru 
untuk tahun 2025, yaitu “menjadi bank sentral digital terdepan 
yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan 
terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia 
maju.” 

Layanan perpustakaan fisik beralih ke aplikasi sistem 
informasi iBI Library yang berisikan 29.000 koleksi e-book yang 
dapat diakses sepanjang waktu oleh pegawai dan masyarakat 
umum. Selain itu juga tersedia koleksi daring berupa jurnal 
internasional, surat kabar dan majalah digital, serta database 
yang dapat diakses secara eksklusif oleh pegawai BI selama 24 
jam, dimanapun berada. 

Terdapat kekhawatiran akan terhentinya operasional 
pengelolaan koleksi karena praktik work from home, serta 
terhambatnya penyediaan informasi kliping surat kabar digital 
untuk keperluan harian Big Data Bank Indonesia. Namun kedua 
hal tersebut dapat diatasi dengan tersedianya Virtual Private 
Network (VPN). Pustakawan BI dapat mengakses Cyber-Library 
sebagai Online Public Access Catalog (OPAC) sepanjang waktu 
dari luar kantor, sehingga dapat terus memberikan layanan 
kepada pengguna perpustakaan dengan cepat dan informatif.

Di sisi lain, cepatnya perubahan kondisi eksternal juga 
mengakibatkan terjadinya information overload, seringkali 
membuat stakeholders perpustakaan menjadi tidak fokus. 
Untuk mengantisipasi hal itu, penggunaan media sosial yang 
cermat menjadi kunci dalam penyediaan informasi terkini, 



62

khususnya terkait berbagai layanan Perpustakaan yang dapat 
diakses. Perpustakaan BI secara rutin menggunakan media 
sosial Instagram @perpusbi untuk memperkenalkan buku-
buku terbaru serta review buku mingguan oleh pustakawan 
(program “Baca Yuk!”). Penggunaan konsep desain dan warna 
yang khas pada setiap posting Instagram juga menunjang 
strategi branding dan user engagement Perpustakaan, yaitu 
layanan yang dapat menjangkau siapa saja, fleksibel, informatif, 
dan up-to-date. Dengan berbagai transformasi layanan itu, 
pustakawan BI kini menjadi salah satu garda terdepan dalam 
perubahan budaya Bank Indonesia menuju peradaban digital.

    

Transformasi digital juga terlihat dalam berbagai kegiatan 
literasi yang diselenggarakan, baik oleh Perpustakaan Kantor 
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Pusat maupun Kantor Perwakilan BI di daerah. Sebagai 
salah satu contoh, peringatan Hari Buku Dunia di bulan 
April biasanya digelar dengan berbagai acara tatap muka, 
baik berupa bazar buku, diskusi buku, workshop maupun 
acara lainnya sehingga menstimulasi minat pegawai untuk 
berkunjung ke ruang perpustakaan. Dengan pandemi di April 
2020, pustakawan BI mengubah format kegiatan Hari Buku 
Dunia menjadi sepenuhnya digital, tanpa mengurangi makna 
dalam hal pengayaan literasi dan proses berbagi pengetahuan. 

Serupa dengan kegiatan di Kantor Pusat, beberapa 
Perpustakaan Kantor Perwakilan BI juga menyelenggarakan 
berbagai kegiatan kompetisi untuk meningkatkan budaya 
literasi di wilayah masing-masing, seperti lomba resensi dan 
lomba video storytelling selama masa pandemi.

Hasilnya sungguh luar biasa. Mulai awal April 2020, jumlah 
rata-rata peminjaman per bulan di iBI Library meningkat 
signifikan, yaitu 600% dibanding rata-rata jumlah peminjaman 
pada bulan-bulan sebelum pandemi. Pada periode yang 
sama, ratusan pegawai berbagi pengetahuan dalam berbagai 
format digital, antara lain berbagai blog tentang inovasi yang 
dilakukan ketika work from home, video singkat resensi buku 
yang dipinjam dari Perpustakaan, bahkan video TikTok yang 
informatif terkait layanan Perpustakaan. Anggapan “digital 
hanya milik milenial” ternyata tidak terbukti, karena dalam 
event ini juga banyak pegawai senior turut berbagi pengetahuan 
melalui media digital. 

Layanan Perpustakaan Kantor Perwakilan BI juga telah 
beradaptasi terhadap kondisi pandemi di masing-masing 
wilayahnya. Dengan area kerja yang lebih kecil dan terjangkau 
dibandingkan dengan DKI Jakarta, beberapa Perpustakaan 
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dapat melakukan pengantaran buku (book delivery) ke 
kediaman pegawai, yang terlebih dahulu melakukan pemesanan 
dengan mengisi formulir daring. 

Berbagai kegiatan literasi seperti bedah buku, seminar 
dan workshop tatap muka, tentu berubah format menjadi 
webinar. Hal ini berdampak positif untuk Perpustakaan 
Kantor Perwakilan BI, mengingat kegiatan yang lazimnya 
terlokalisir kini dapat dilakukan melintas batas kedaerahan, 
dengan audiens dari seluruh Indonesia. Bedah buku daring di 
Perpustakaan Kantor Pusat BI pun dilakukan berkolaborasi 
dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
(Perpusnas). Dengan demikian, Pustakawan BI baik di pusat 
maupun daerah, kini mendapat kesempatan seluas-luasnya 
untuk berkiprah menggiatkan literasi pada tingkatan nasional.

Untuk   mengobati  “kerinduan”  terhadap ruang Perpustakaan 
Kantor Pusat Bank Indonesia, tersedia 360 Virtual Tour yang 
dapat diakses seluruh lapisan masyarakat menggunakan gawai 
atau perangkat Virtual Reality melalui tautan http://bit.ly/
Perpusbi360. Tentu bukan hanya berupa tur yang memanjakan 
mata, namun memberi nutrisi otak dengan berbagai konten 
yang edukatif dan dapat dinikmati publik, antara lain 
e-learning, buku-buku digital publikasi Bank Indonesia, 
serta pencarian buku yang tersedia di rak-rak Perpustakaan. 
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Koordinasi dan Kolaborasi Yang Lebih Erat

Batasan physical distancing selama pandemi tak menyurut-
kan langkah koordinasi dan kolaborasi antara Perpustakaan 
Kantor Pusat dan seluruh Kantor Perwakilan BI. Disamping 
kolaborasi dalam hal kegiatan literasi, proses koordinasi antar 
pustakawan juga digiatkan melalui media Library Management 
System atau LiMaS Nusantara. Sistem digital terintegrasi ini 
memungkinkan pustakawan BI di seluruh daerah berbagi pen-
getahuan terkait berbagai kegiatan literasi, hingga berdiskusi 
tanpa batasan ruang dan waktu. 

Kondisi pandemi yang berubah setiap saat juga membutuhkan 
kecepatan proses pengambilan keputusan, maka kebutuhan 
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akan sistem yang real-time juga meningkat. Oleh karena itu, 
penggunaan LiMaS Nusantara tidak hanya terbatas berbagi 
pengetahuan terkait penyelenggaraan event saja, namun 
diperluas untuk keperluan monitoring pengayaan koleksi 
(cetak maupun e-book) hingga ke acuan standardisasi layanan 
Perpustakaan dalam rangka perolehan akreditasi Perpustakaan 
Nasional.

Terkait akreditasi, Perpustakaan BI memiliki target 
memperoleh nilai terbaik dari Perpustakaan Nasional, 
khususnya dalam standar layanan di Perpustakaan Kantor 
Perwakilan BI. Untuk merintis jalan perolehan akreditasi 
tersebut, pustakawan Kantor Pusat BI secara rutin melakukan 
koordinasi dan bimbingan teknis dengan pustakawan Kantor 
Perwakilan terkait standar layanan, hingga ke berbagai inovasi 
yang dihasilkan. Alih-alih tatap muka yang memerlukan waktu, 
tenaga serta anggaran yang relatif besar, penggunaan LiMaS 
Nusantara maupun media pertemuan virtual lain selama 
pandemi justru telah meningkatkan kualitas proses bimbingan 
teknis ke berbagai daerah. Kini koordinasi dapat dilakukan 
secara harian, simultan, real-time serta lebih intensif. 

Disamping itu, peningkatan kompetensi pustakawan dalam 
mendukung perolehan akreditasi pun dapat dilaksanakan 
secara efisien dan efektif dengan menggunakan metode 
distance learning atau workshop daring. Perpustakaan Kantor 
Pusat sendiri telah memperoleh sertifikasi internasional untuk 
standar manajemen kualitas layanannya, yaitu ISO 9001:2008 
sejak tahun 2011, kemudian ditingkatkan menjadi ISO 
9001:2015 sejak tahun 2017 hingga saat ini.
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Menuju New Lifestyle Perpustakaan Bank Indonesia

Berbagai paparan di atas menunjukkan bahwa badai pandemi 
COVID-19 bukan merupakan endgame untuk layanan 
Perpustakaan. Proses adaptasi Perpustakaan BI selama krisis 
menjadi bekal pengalaman sangat berharga untuk memulai 
tatanan kehidupan baru atau new lifestyle pasca pandemi. 

Hampir dapat dipastikan kita tidak akan lagi mengalami 
kondisi kenormalan seperti halnya sebelum masa pandemi. 
Oleh karena itu, proses menuju new lifestyle di Perpustakaan 
BI benar-benar dilakukan dengan cermat, pre-emptive, serta 
memperhitungkan segala risiko ketidakpastian yang mungkin 
terjadi. Beberapa tahapan pembukaan dilakukan dengan 
mengutamakan kesehatan pengunjung dan pustakawan, di 
samping melakukan modifikasi terhadap ruang perpustakaan 
beserta area pendukungnya (musholla, ruang rapat, ruang 
anak, dan kamar kecil)

Lalu apa kelanjutan langkah Perpustakaan BI ke depan? 
Kita bersama-sama memasuki uncharted territory, sehingga 
ruang gerak langkah ke depan masih sangat terbuka lebar 
untuk inovasi dan kreativitas. Tentu pengayaan koleksi (cetak 
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maupun e-book) terus dilakukan secara konsisten untuk 
mendukung visi dan misi organisasi. Namun Bank Indonesia 
tidak dapat lagi menggunakan cara-cara lama dalam mengelola 
perpustakaannya, dan perlu melakukan continuous self-
disruption menggunakan berbagai cara yang adaptif untuk 
mengantisipasi kondisi eksternal yang penuh ketidakpastian. 

Terbuka kemungkinan untuk mengadopsi berbagai 
metode layanan untuk meminimalkan penularan virus, atau 
menerapkan teknologi yang dapat mengurangi kontak fisik 
antara lain QR Code, augmented reality, Internet of Things (IoT), 
interkonektivitas dengan perpustakaan digital kolega lembaga/
kementerian, serta berbagai alternatif lainnya. Dengan variasi 
metode layanan serta teknologi yang digunakan untuk 
mengantisipasi krisis, pustakawan Bank Indonesia senantiasa 
proaktif dalam mengawal proses transformasi Bank Indonesia 
menjadi the first and best central bank 4.0.
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Tak pernah terbayangkan sebelumnya, pandemi COVID 
19 terjadi di Indonesia. Semula kita tidak menaruh 

perhatian lebih saat COVID muncul di Wuhan. Namun saat 
warga negara Indonesia ada yang terkena, mulailah kita 
panik. Pertambahan penderita yang cepat dan penyebaran 
yang luas membuat pemerintah mulai beradaptasi dengan 
situasi ini. Semua sektor terkena imbasnya, tidak terkecuali 
perpustakaan. Pandemi COVID 19 membawa perubahan yang 
sangat nyata dalam bidang kepustakawanan. Dampaknya 
berpengaruh pada kegiatan perpustakaan dan pustakawannya. 
Sebagai perpustakaan khusus bidang pertanian, PUSTAKA 
banyak melayani masyarakat umum dan pemustaka khusus 
seperti, mahasiswa, penyuluh, peneliti , dosen dan fungsional 
lainnya. Selama ini pemustaka memperoleh informasi dengan 
cara berkunjung secara fisik ke perpustakaan dan meminta 
bantuan penelusuran secara online ataupun melalui sarana 
telekomunikasi lainnya. Kalangan mahasiswa, siswa sekolah 
dan komunitas banyak melakukan kunjungan secara fisik ke 
PUSTAKA. Untuk pegawai di lingkup Kementerian Pertanian 
telah diberi password untuk akses database jurnal berbayar 
sehingga mereka bisa akses dari manapun. Pustakawan di 
instansi lingkup Kementan selalu diberi informasi secara 
continue dari PUSTAKA untuk disampaikan kepada pengguna 
di instansinya. 

Keluarnya aturan Pemerintah untuk melakukan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membatasi gerak 
pustakawan untuk hadir secara fisik di kantor. Langkah 
pertama yang dilakukan PUSTAKA adalah menutup 
perpustakaan sampai waktu yang ditetapkan kemudian. Ini 
membawa konsekuensi pemustaka tidak dapat hadir secara 
fisik ke perpustakaan namun kebutuhan informasinya harus 
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tetap terlayani. Membatalkan atau menjadwal ulang semua 
permohonan kunjungan yang suratnya telah diajukan dan 
disetujui.  Muncullah istilah Work from Home (WFH) dan Work 
from Office (WFO).  Pustakawan dibuat jadwal piket untuk WFO 
dan WFH. Bagi pustakawan yang WFO harus dalam kondisi 
sehat dan  tidak diperkenankan  perjalanan ke kantor dengan 
menggunakan moda transportasi umum.  Bagi pustakawan 
yang WFH tetap menjalankan tugas sesuai dengan target yang 
ditetapkan di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pustakawan 
diperbolehkan menyesuaikan target individu dengan target 
instansi selama COVID 19. Beberapa langkah yang dilakukan 
PUSTAKA untuk tetap  melayani pemustaka dan melakukan 
pembinaan bagi pustakawan dan pemustaka : 

1. Persiapan Fisik Gedung 

PUSTAKA mengantisipasi kondisi pandemi dengan 
mempersiapkan sarana dan fasilitas mendukung pencegahan 
penularan COVID 19. Semua pengunjung masuk melalui pintu 
utama di Jalan. Ir. Juanda no 20 Bogor. Dipastikan bahwa 
pengunjung dalam kondisi sehat saat berkunjung ke PUSTAKA. 
Pengunjung diwajibkan memakai masker. Di depan pintu 
gerbang masuk telah disiapkan wastafel lengkap dengan air 
mengalir yang dilengkapi sabun. Setiap pengunjung yang 
datang ke PUSTAKA diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih 
dahulu. 

Sebelum memasuki lobi disediakan juga hand sanitizer 
bagi pengunjung. Setiap pengunjung sebelum masuk PUSTAKA 
dicek dulu suhu tubuhnya oleh petugas. Pengunjung  yang suhu 
tubuhnya kurang dari 37,3 Celcius diperbolehkan masuk,  bagi 
pengunjung yang bersuhu lebih 37,3 Celcius disarankan untuk 
segera ke fasilitas kesehatan terdekat. 
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Seluruh ruangan di PUSTAKA telah didisinfektan. Fasilitas 
penunjang perpustakaan seperti meja kursi, komputer 
juga telah dibersihkan secara rutin. Layout dan tata ruang 
mengalami sedikit perubahan untuk menghindari kerumunan 
pengunjung. Meja kursi diberi tanda untuk yang dapat dipakai 
sehingga memberi jarak antar pemustaka. Di setiap meja 
disediakan hand sanitizer. 

2. Peningkatan layanan online

Selama pandemi, penutupan perpustakaan membawa 
dampak peningkatan pengunjung yang akses secara online. 
Pemustaka yang memerlukan informasi dapat menghubungi  
PUSTAKA melalui email, telepon  ataupun secara pribadi 
langsung ke pustakawan. ITani ataupun Repositori yang 
dikelola PUSTAKA serta database lainnya kami sarankan ke 
pemustaka untuk diakses. Pemustaka yang tidak dapat secara 
fisik datang ke PUSTAKA, mereka masih dapat meminjam 
buku dengan mengakses  iTani. Cukup dengan menginstal dari 
Google Playstore buku-buku dapat dipinjam selama 3 hari di 
smartphone pemustaka. ITani sangat membantu bagi penyuluh 
dan petani serta pemustaka yang berada di remote area. 
Repositori Kementerian Pertanian http://repository.pertanian.
go.id/ juga kami sarankan untuk diakses.  Repository pertanian 
berisi kumpulan koleksi digital dari publikasi terbitan lingkup 
Kementerian Pertanian. Publikasi terdiri dari terbitan berkala 
ilmiah (scientific journal, scientific periodical), berkala semi 
ilmiah (semi populer jurnal), dan tidak berkala. Pemustaka 
dari lingkup Kementerian Pertanian telah diberi password 
untuk akses. 

3. Penambahan informasi  tentang  COVID 19.

Pustakawan berperan serta untuk mencari dan menelusur  
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semua informasi yang berkaitan dengan COVID 19 untuk 
diolah dan disebarkan melalui situs PUSTKA dan Repositori.  
Informasi tentang artikel gratis yang dapat diunduh serta 
berbagai infografis banyak disebarkan melalui group 
WhatssApp. Tim Media Sosial  PUSTAKA semakin dioptimalkan 
untuk melaporkan informasi terbaru tentang kegiatan 
penanganan COVID 19 dan kegiatan  insan pertanian di tengah 
COVID 19. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) masyarakat menjadi terbatas geraknya untuk 
keluar rumah. Hal ini diantisipasi oleh Kementerian Pertanian 
untuk memperbanyak Toko Tani Indonesia.  Kementerian 
Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus 
memperluas jaringan Toko Tani Indonesia (TTI), sebagai 
pusat perbelanjaan yang menjual berbagai komoditas pangan 
strategis, seperti beras, daging, bawang, sayuran, dan buah 
dengan harga terjangkau. Saat pandemi  TTI secara resmi 
dibuka di Kampus Penelitian Pertanian, Cimanggu Bogor. 
Pelayanan secara online juga digencarkan. Kegiatan ini terus 
disosialisasikan oleh Tim Medsos  melalui berbagai media.   
Informasi diolah dalam bentuk infografis agar mudah dipahami. 

4. Pemantauan kegiatan PUSTAKA di lapangan

PUSTAKA mempunyai mandat untuk mengawal program 
Kementerian Pertanian di beberapa Kabupaten di Jawa Tengah. 
Selama masa pandemi ini kegiatan pelaporan dan supervisi 
terus dilakukan melalui online. Kegiatan lapang dilaporkan 
melalui dokumentasi foto atau video. Kegiatan pertanian 
terus berlangsung karena tidak bisa ditinggalkan oleh petani. 
Permasalahan yang ada di lapangan selama pandemi  tetap 
dipantau. PUSTAKA terus memfasilitasi petani dan penyuluh 
untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Serangan 
hama wereng yang terjadi di lokasi persawahan dilaporkan 
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dan ditindaklanjuti dengan video conference menghadirkan 
pakar terkait. Dengan video conference penyuluh dan petani  
dapat berkonsultasi langsung. Demikian juga dengan kegiatan 
tanam atau panen, PUSTAKA memfasilitasi untuk kegiatan 
Live Virtual Agriculture. Video conference langsung dari lokasi 
tanam atau panen. 

5. Pembuatan Serial Library in Action

PUSTAKA terus melakukan promosi perpustakaan dengan 
membuat serial Library in Action yang disiarkan secara live 
melalui zoom meeting dan youtube. Serial ini memberikan 
penjelasan kepada pengguna tentang semua fasilitas yang ada 
di PUSTAKA. Dalam Library In Action diberikan penjelasan 
tentang sejarah berdirinya PUSTAKA, koleksi dan kegiatan 
yang dilaksanakan, fasilitas yang dimiliki serta cara aksesnya.

6. Peningkatan kapasitas pustakawan melalui bimbingan 
teknik secara virtual

Selama ini PUSTAKA rutin melakukan bimbingan teknis bagi 
pustakawan lingkup Kementerian Pertanian. Perpustakaan 
yang masih memerlukan bantuan diberi bimbingan baik 
dalam penataan perpustakaan, pengolahan dan sistem 
layanan. Pustakawan PUSTAKA datang ke lokasi, hal ini tidak 
dapat dilaksanakan selama pandemi. Untuk itu PUSTAKA 
mengadakan virtual literacy dengan aplikasi zoom untuk 
memberikan bimbingan kepada pustakawan lingkup 
Kementerian Pertanian. Bimbingan tentang cara  input buku 
baru terbitan instansi ke iTani dan Repository dilakukan secara 
berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar informasi yang tersedia 
selalu bertambah. Pustakawan di PUSTAKA siap membantu 
bila ada kesulitan dalam proses inputing. Semua pustakawan 
baik yang WFO maupun WFH dihimbau untuk selalu 
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mengaktifkan alat komunikasinya untuk melayani pemustaka 
atau pustakawan lain yang memerlukan bantuan. 

Pustakawan yang melakukan WFH tentunya berbeda 
suasananya dengan WFO. Bekerja di rumah juga mempunyai 
tantangan atau permasalahan tersendiri. Suasana rumah akan 
berpengaruh dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Untuk itu 
ada tips bagi pustakawan yang WFH :

1. Membuat jadwal untuk jadi panduan kegiatan selama 
WFH. Jadwal kerja tetap dibuat seperti kalau kita 
bekerja di kantor dengan sedikit modifikasi. Ritme 
kerja harus dijaga  dan selalu disiplin mengikuti jadwal;

2. Membuat target yang terukur dengan jelas. Adanya 
target merangsang dan memacu kita untuk bekerja 
dengan baik. 

3. Mempersiapkan peralatan komunikasi dengan baik. 
Pulsa dan paket kuota harus selalu terisi. Catu daya di 
alat komunikasi selalu terjaga. 

4. Intensif dalam berkomunikasi. Meskipun WFH bukan 
berarti terputus hubungan komunikasi. Justeru 
selama pandemi harus rajin berkirim kabar dan saling 
memantau kesehatan atau kondisi sesama rekan. 
Pengumuman dari kantor atau dari pihak lain akan 
selalu terupdate bila rajin berkomunikasi. 

Biodata Penulis 

Juznia Andriani, penulis yang juga 
seorang pustakawan ini dilahirkan 
di kota dingin, Wonosobo di tahun 
1969. Jenjang pendidikan SD sampai 
SMA ditamatkan di kota kelahirannya. 
Pendidikan S1 diselesaikan di IPB 
pada tahun 1992. Tahun 1993 
memulai karir di Pusat Pertanian 



78

dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian. 
Selama berkarir, penulis mendapat beasiswa melanjutkan 
studi S2 di Universitas Indonesia. Jurusan yang dipilih Ilmu 
Perpustakaan sesuai dengan mandat instansi. Tahun 2010 
penulis menduduki jabatan fungsional pustakawan dan 
berlanjut sampai sekarang. Untuk kontak dengan penulis dapat 
menghubungi via email andrianijuznia@gmail.com



79

 
COVID-19 MEMATIKAN.... ? 

 
Romanti Sitanggang  

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 

Kementerian Pertanian



80

Covid-19 di Indonesia

Berawal dari Virus Corona, yang biasa disingkat Covid-19 
menyebar ke seluruh dunia silih berganti. Cara penularannya 
pun yang disebut kasus  impor dari luar wilayah asal atau 
transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa 
yang  pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19  agaknya 
belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini.

Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya 
penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung 
tahun 2019 lalu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya 
sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi 
pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di 
kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, 
beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar 
Ikan Huanan.

Seiring waktu penelusuran menyebutkan, kasus Covid-19 
sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 
tentang situasi Covid-19, 26 Februari 2020, kasus Covid-19 
pertama yang dikonfirmasi di China adalah pada 8 Desember. 
Hanya saja, informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif 
negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada 
badan kesehatan global tersebut.

Informasi awal mula munculnya Covid-19 masih terus 
berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah 
Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari pasien lain dengan 
demam persisten untuk pengujian laboratorium. Hasil-hasil 
itu menunjukkan virus menyerupai sindrom pernapasan akut 
parah (severe acute respiratory syndrome/SARS).
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Pada 30 Desember 2019, Ai Fen, dokter yang juga kepala 
departemen ruang gawat darurat rumah sakit tersebut, 
mengunggah gambar laporan laboratorium di media sosial 
Tiongkok. Gambar itu diposting ulang dan diedarkan oleh 
dokter lain, Li Wenliang. Kemudian, mereka ditegur polisi 
setempat karena dianggap ”menyebarkan desas-desus”. Li 
Wenliang kemudian dikenal sebagai whistleblower kasus 
Covid-19 

Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus 
pertama Covid-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 
Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 
tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang 
yang datang ke Indonesia. Kemudian tanggal 11 Maret 2020, 
untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal 
akibat Covid-19. Korban yang meninggal di Solo adalah seorang 
laki-laki berusia 59 tahun, diketahui sebelumnya menghadiri 
seminar di kota Bogor, Jawa Barat, 25-28 Februari 2020. Di 
minggu yang sama, pasien 01 dan 03 dinyatakan sembuh. 
Kedua pasien yang resmi dinyatakan sembuh dan boleh 
meninggalkan rumah sakit pada 13 Maret 2020 itu adalah 
kesembuhan pertama kali pengidap Covid-19 di Indonesia. 
Pasien 02 yang berusia lanjut, yakni 64 tahun, juga berhasil 
mengatasi Covid-19.

Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, pemerintah 
membuat keputusan untuk mengurangi kegiatan di luar 
termasuk untuk masuk kantor bagi Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dan karyawan swasta. Keputusan social disthancing 
mengharuskan umur 50 tahun ke atas untuk bekerja dari 
rumah (Work From Home  atau WFH) dan yang selebihnya tetap 
bekerja dikantor (Work From Office atau WFO). Perpustakaan 
pun harus ditutup untuk menghindari kerumunan massa 
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yang dikhawatirkan tidak dapat memutus mata rantai Virus 
Covid-19.

Untuk menyiasati supaya tidak terjadi kemandekan 
kegiatan perpustakaan,  layanan perpustakaan digital 
ditingkatkan. Waktu dimanfaatkan untuk bekerja secara online 
atau dalam jaringan (daring).  Perpustakaan BPTP Jambi 
adalah perpustakaan khusus pertanian dapat diakses sebagian 
koleksinya lewat http://repository.pertanian.go.id dan  iTani 
yang dapat diunduh pakai telepon pintar atau smartphone. 
Aplikasi ini memuat hasil pengkajian dan diseminasi intern  
atau local content. Pustakawan berusaha meningkatkan 
kemampuan dengan  mengikuti pelatihan, seminar, dan 
pelatihan secara online yaitu webinar dan Virtual Literacy 
(VL). Mau tidak mau harus menyesuaikan keadaan yang serba 
online. Hari-hari dipenuhi dengan kesibukan webinar, virtual 
literacy dan  rapat daring.

Membantu yang terpapar Covid-19.

Ditengah WFH bekerja di rumah banyak waktu luang. Kondisi 
di sekitar semakin meningkat yang kena paparan Virus 
Covid-19. Situasi ini membuat rasa kemanusian yang harus 
saling membantu sehingga berusaha membatu tetangga yang 
kebetulan satu jemaat di Gereja Katolik Santo Gregorius Agung 
Jambi. Yang butuh bantuan adalah mereka yang jelas menjadi 
orang dalam pengawasan (ODP) kondisi membuat mereka 
tidak dapat keluar untuk membeli kebutuhan sehari-hari 
untuk mendukung kesehatan mereka terutama meningkatkan 
imunitas tubuh  untuk melawan virus corona yang menakutkan. 
Pustakawan berusaha membantu belanja kebutuhan pangan 
sehari-hari dengan inisiatif memakai alat pelindung diri yang 
sangat memprihatinkan yakni jas hujan, masker serta helm 
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tertutup. Mengantarkan bahan kebutuhan dan menaruh di 
simpang dekat rumah yang ODP, lalu pulang 10 meter kemudian 
menelpon ODP yang bersangkutan guna mengambil belanjaan 
yang telah diletakkan di simpang dekat rumahnya.

Waktu luang dikala WFH juga diisi dengan membersihkan  
rumah dan pekarangan. Menanam sayuran di pekarangan 
yakni sayur kangkung dan bayam. Hasilnya lumayan untuk 
menambah gizi keluarga. 

Inklusi Sosial Kolaborasi antar Pustakawan dengan 
Bengkel Las

Pendekatan inklusi sosial adalah memandang perpustakaan 
sebagai sub sistem pembangunan sosial kemasyarakatan. 
Untuk itu, perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai 
kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Melalui pendekatan 
inklusif ini perpustakaan mampu menjadi ruang terbuka bagi 

Gambar 1 Pustakawan mengantar sembako
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masyarakat untuk memperoleh semangat baru dan solusi 
dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pustakawan berbasis inklusi sosial mencoba sisi lain untuk 
menyediakan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk 
memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dalam 
hal pembuatan tempat cuci tangan yang ramah lingkungan. 
Pustakawan tidak mempunyai ilmu untuk pembuatan alat 
tersebut, tetapi pustakawan berusaha menyediakan bahan 
informasi yang dibutuhkan berupa artikel dan gambar.

Sementara suami yang kebetulan membuka bengkel las 
berusaha membuka peluang untuk membuat tempat cuci 
tangan (wastafel) pedal yang tidak menggunakan tangan untuk 
menyentuh  keran air dan  sabun. Saling membantu dalam 
menyempurnakan inovasi dengan mencari literatur di internet, 
sehingga alat wastafel pedal semakin sempura.  Setiap produk 
difoto atau diunggah ke banyak grup media sosial. Bermodalkan 
saling percaya dan saling membantu dalam memutus mata 
rantai Covid-19 pembeli pun berdatangan lewat online atau 
langsung datang ke rumah. Ternyata kerjasama yang baik 
antara pustakawan dan bengkel  las membuahkan hasil tentu 
dapat membantu perekonomian keluarga.

Gambar 2 Produk dari hasil inklusi sosial bersama bengkel las
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Layanan ini kalau bisa dikatakan adalah layanan berbasis 
inklusi sosial meskipun untuk keluarga dulu.  Setiap langkah 
jika dijalankan dengan semangat dan optimis pasti  ada hasil 
sedikit disyukuri karena itu adalah anugerah dari Yang Maha 
Kuasa. 

Di dalam kegelapan malam pun ada kepastian bahwa fajar 
akan menyingsing. Jika pandemi yang menyengsarakan bahkan 
membunuh  tetap dapat berkarya menjadi jalan kebaikan untuk 
sesama dan keluarga.

New Normal atau Kenormalan Baru

New Normal atau kenormalan baru adalah tatanan, kebiasaan 
dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk 
membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Tentu untuk 
beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. Kenormalan 
baru ini merupakan tatanan baru mau tidak mau, suka tidak 
suka harus dihadapi dan dilaksanakan. Berbagai new normal 
dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut :

Gambar 3  Iklan wastafel pedal di media sosial
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1. New Normal adalah kebijakan membuka kembali 
aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara 
terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang 
sebelumnya tidak ada sebelum pandemi.

2. New Normal adalah upaya menyelamatkan hidup 
warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya 
menjalankan fungsinya.

3. New Normal adalah tahapan baru setelah kebijakan 
stay at home atau work from home atau pembatasan 
sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran 
massif wabah Virus Corona. New normal utamanya 
agar warga yg memerlukan aktivitas luar rumah dapat 
bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yg 
ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergerombol 
atau keluyuran.

4. New Normal diberlakukan karena tidak mungkin warga 
terus menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. 
Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti 
tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan 
total, PHK (Putus Hubungan Kerja) massal dan 
kekacauan sosial. 

5. New Normal ditujukan agar negara tetap mampu 
menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. 
Harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari 
pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas 
ekonomi terus berhenti total maka negara tidak punya 
pemasukan, akibatnya negara juga tidak bisa mengurus 
rakyatnya.

6. New Normal diberlakukan dengan kesadaran penuh 
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bahwa wabah masih ada disekitar kita. Untuk itu 
aktivitas ekonomi/publik diperbolehkan dengan 
syarat menggunakan protokol kesehatan yang telah 
ditetapkan.

7. Jika New Normal tidak dilakukan maka dampak sosial 
ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan 
korporasi selanjutnya ekonomi akan membawa efek 
domino kebangkrutan negara.

8. Jika anda tidak setuju dengan New Normal, silakan 
tetap tinggal di rumah. Sebab banyak orang tetap harus 
keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. 
Tidak semua orang bisa bertahan selama berbulan-
bulan apalagi bertahun-tahun dan tetap bisa 
menghidupi keluarganya.

9. Untuk memastikan New Normal bisa berjalan baik 
maka pemerintah harus melakukan upaya yang 
sistematis, terkoordinasi dan konsisten dalam 
melakukan pengawasan publik dan law enforcement. 
Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas 
sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan 
penderita Covid-19. 

10. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk 
memastikan pemeriksaan kesehatan yang massive, 
tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, 
melindungi mereka yang paling rentan melalui 
penyiapan pengamanan sosial yang tepat sasaran dan 
perlindungan kesehatan.
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Selebihnya terserah kita apakah mau berpartisipasi atau tidak, 
mau melindungi diri atau tidak. Berhentilah menjadi provokator 
dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi 
siapapun serta berpotensi menimbulkan kecemasan publik. 
Jika kita cemas, lindungilah diri kita dan keluarga sebab itulah 
satu-satunya cara.
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Syukuran Pembukaan Kembali Perpustakaan 
Dibarengi dengan Sosialisasi Covid-19 

3 Maret 2020

Setelah dua bulan kami melakukan proses pindahan 
perpustakaan ke ruangan baru, hari itu kami melakukan 
syukuran kecil-kecilan dengan beberapa pegawai instansi 
kami. Kami ingin berdoa bersama sebelum membuka kembali 
layanan perpustakaan dan juga memberikan informasi kepada 
para pegawai tentang layanan dan ruangan perpustakaan 
yang baru. Saat itu merupakan saat awal-awal kasus Covid-19 
ditemukan di Indonesia. Tentu banyak orang yang mulai panik 
dan resah. Dokter di instansi kami pun didatangi banyak 
pegawai yang berkonsultasi mengenai Covid-19. Saat itu, kami 
menawarkan ke dokter di kantor kami jika beliau berkenan 
memberikan sosialisasi saat acara syukuran perpustakaan. 
Alhamdulillah, dr. Budi Suprapti yang saat itu bertugas jaga 
di klinik bersedia memberikan sosialisasi singkat di acara 
syukuran perpustakaan. Hari itu kami pun melaksanakan doa 
bersama, sosialisasi layanan perpustakaan yang baru, dan 
sosialisasi Covid-19.

Awal Penutupan Perpustakaan

Pertengahan Maret 2020

Perpustakaan kami mulai ditutup sejak tanggal 19 Maret 2020. 
Saat itu belum ada himbauan untuk ditutup dalam rangka 
pencegahan penyebaran Covid-19, kami masih menerima 
instruksi agar masih masuk kerja seperti biasa hanya 
digilir. Kami menutup perpustakaan saat itu karena selain 
mempertimbangkan situasi pandemi yang mulai membuat 
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resah juga karena bertepatan dengan akan dilakukannya 
kegiatan fumigasi. 

Namun ternyata, instruksi yang awalnya masih masuk 
kerja dengan bergantian, mendadak berubah, kami semua 
harus bekerja dari rumah. Tidak ada yang diizinkan datang ke 
kantor, kecuali beberapa bagian yang tidak bisa mengerjakan 
pekerjaannya dari rumah. Perpustakaan pun ditutup. Dengan 
mendadaknya penutupan tersebut tentu kami belum memiliki 
persiapan apa-apa. Berikut ini beberapa hal yang kami lakukan 
di awal masa-masa penutupan perpustakaan dan kami para 
pustakawan melaksanakan Working from Home: 

a.  Fumigasi. Fumigasi kami dilakukan oleh pihak ketiga. Kami 
meminta bantuan pihak keamanan dan bagian Tata Usaha 
untuk mengawasi pekerjaan tersebut. 

b.  Pengadaan buku. Pengadaan buku kami lakukan dengan 
melakukan pemesanan dari rumah dan pengiriman buku 
yang juga diantarkan ke rumah salah seorang pustakawan.

c.  Berkoordinasi dengan pihak kebersihan dan keamanan. 
Kami meminta agar ruangan perpustakaan tetap dibersihkan 
seminggu 3 kali agar ruangan tetap bersih walaupun tidak 
ada orang. Dan setelah itu dikunci kembali oleh bagian 
keamanan agar ruangan tetap aman. 

d.  Penyemprotan disinfektan. Penyemprotan dilakukan oleh 
Bagian Tata Usaha instansi kami.
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Menghidupkan Kembali Kegiatan Knowledge 
Sharing Menggunakan Learning Management 
System

Awal April 2020

Rencana Working from Home yang awalnya dua minggu 
ternyata terus diperpanjang. Kami mulai berpikir bagaimana 
memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan 
walaupun dalam kondisi bekerja dari rumah. Saat itu saya 
menyampaikan niat saya untuk membuat knowledge sharing 
kepada ketua tim pengelola e-learning di instansi saya karena 
ingin menggunakan akses Zoom di aplikasi e-learning. Niat saya 
disambut baik, tapi beliau menyampaikan bahwa sebaiknya 
saya tidak hanya menyelenggarakan untuk internal kantor saja 
tapi dibuka untuk umum. Saya pun menerima saran tersebut 
dan langsung belajar bagaimana menyelenggarakan Online 
Sharing dengan menggunakan aplikasi e-learning tersebut. 

Saya harus mempelajari satu per satu menu di dalamnya 
yang cukup rumit namun ternyata menyenangkan. Sebelumnya 
saya juga sudah diminta bantuan untuk membuat konten di 
e-learning tersebut karena memang saya dimasukkan menjadi 
tim pengelola e-learning. Namun, untuk menjadi course 
administrator di sistem tersebut merupakan pengalaman 
pertama untuk saya. Karena memang ini merupakan sistem 
baru yang sama sekali belum pernah dipakai. Kami baru tahap 
memproduksi konten saja. 

Setelah belajar dengan cepat bagaimana mengoperasikan 
sistem tersebut dan persiapan lainnya, acara online pertama 
itu pun sukses diselenggarakan. Proses pelaksanaannya secara 
umum sama seperti menyelenggarakan seminar secara tatap 
muka. Namun, semua aktivitasnya dilakukan menggunakan 
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sistem. Di satu sisi ini memudahkan, di sisi lain, ini 
merupakan cara yang baru. Bukan hanya peserta yang belajar, 
penyelenggara dan narasumbernya pun juga sama-sama 
belajar dengan sistem baru ini. Kegiatan online sharing melalui 
aplikasi e-learning pun masih kami lakukan sampai sekarang. 
Ditambah lagi dengan kegiatan Let’s talk yang merupakan sesi 
belajar Bahasa Inggris untuk para pengguna Perpustakaan. 
Alhamdulillah, kedua kegiatan online ini mendapat sambutan 
yang baik dari para pegawai dan bisa terus dilaksanakan setiap 
minggunya. 

Perpustakaan Dibuka Kembali 

Pertengahan Juni 2020

Setelah dua bulan bekerja di rumah, kami sudah harus 
mulai masuk kerja lagi dengan digilir. Saat itu, kami para 
pustakawan pun langsung menyiapkan apa saja yang kami 
butuhkan untuk persiapan pembukaan kembali layanan 
perpustakaan. Awalnya kami ingin langsung membuka kembali 
layanan perpustakaan dengan protokol kesehatan. Namun, 
setelah kami pertimbangkan lagi, melihat situasi saat itu di 
mana jumlah pasien Covid-19 masih belum menunjukkan 
penurunan. Serta keterbatasan tenaga kami untuk memastikan 
bahwa ruangan, meja, kursi, dan koleksi selalu dibersihkan 
setiap saat, kami memilih untuk menggunakan layanan 
tertutup. Berikut beberapa hal yang kami lakukan saat itu: 

1.  Meminimalisir jumlah orang yang masuk ke ruangan 
perpustakaan dengan menempelkan pengumuman 
di depan pintu bahwa selain pustakawan dilarang 
masuk. 
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2.  Membuat jadwal kerja pustakawan bergantian agar 
semakin sedikit orang yang ada di dalam ruangan. 

3.  Memindahkan 1 unit komputer dan troli ke luar 
ruangan perpustakaan untuk menyiapkan layanan 
pengambilan dan pengembalian buku mandiri. 

4.  Menyediakan hand sanitizer di ruangan perpustakaan. 

5.  Menyiapkan informasi protokol kesehatan yang 
harus dilakukan saat berada di dalam ruangan 
perpustakaan dengan membuat standing banner dan 
poster digital. 

6.  Pengaturan tanda physical distancing di dalam 
ruangan perpustakaan. Tanda tersebut di tempel di 
lantai dan di kursi. 

7.  Menyiapkan ruang karantina buku untuk buku yang 
baru dibeli dan buku yang baru dikembalikan. Kami 
menggunakan ruangan diskusi tertutup karena 
pertimbangan kami ruangan tersebut tidak akan 
digunakan saat masa pandemi. 

8.  Melanggan koran online. Kami melanggan koran 
online untuk mempermudah melakukan kliping 
digital. 

Selama beberapa minggu kami terus menggunakan 
layanan closed access. Setiap pemustaka yang ingin meminjam 
dan mengembalikan buku harus menghubungi pustakawan 
melalui Whatsapp. Namun, kami juga tetap memberikan 
layanan yang dilakukan secara virtual, di antaranya: 
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1. Sharing Knowledge Online setiap hari Selasa. Kegia-
tan ini merupakan kegiatan sharing berbagai topik. 
Pembicara dan peserta kegiatan merupakan pegawai 
internal instansi kami dan masyarakat umum. 

Foto 1. Kegiatan Sharing Knowledge Online

2. Let’s Talk setiap hari Jumat. Kegiatan ini merupakan 
sesi belajar bahasa Inggris yang diikuti oleh pegawai 
internal dan masyarakat umum. 

Foto 2. Kegiatan Let’s Talk 
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3.  Penyebaran paket informasi bidang perdagangan. 
Kami membuat informasi terseleksi yang berisi 
kliping, buku, jurnal, dan regulasi terbaru yang kami 
sebarkan dalam bentuk e-Newsletter. 

Foto 3. Informasi terseleksi bidang Perdagangan

Perpustakaan Ditutup Kembali 

Pertengahan Juli 2020 

Kami diinstruksikan untuk menutup kembali perpustakaan 
karena ada satu kasus Covid-19 ditemukan di instansi kami. 
Penutupan rencananya akan dilakukan hanya satu minggu. 
Walaupun perpustakaan ditutup, kegiatan dan layanan online 
masih tetap dilakukan.  

Saat tulisan ini dibuat, kita masih berada di masa pandemi. 
Belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini akan berakhir. Dari 
pandemi ini saya belajar banyak hal. Salah satunya bahwa 
pustakawan tidak hanya bertugas melindungi koleksi tapi 
juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang 
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yang dilayani. Dan sebelum melindungi orang lain, pustakawan 
juga harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Seperti 
dalam situasi emergency di pesawat, kita harus memastikan 
bahwa kita telah memasang alat keselamatan di tubuh kita 
sebelum membantu orang lain menggunakannya. 

Pandemi ini memang kelihatannya memberikan banyak 
batasan. Namun dengan segala keterbatasan yang ada saat 
ini justru seperti memaksa kita untuk terus cepat belajar 
menyesuaikan. Proses belajar pun memang kadang tidak 
mudah. Tapi semoga, dengan mau terus belajar kita bisa terus 
berpijar. 

 Jakarta, 13 Juli 2020, 5:54
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Pengantar

Sebuah frasa, yang berbunyi: ’Tidak ada yang abadi kecuali 
perubahan itu sendiri’, menggambarkan betapa dinamisnya 
perubahan pada segala aspek kehidupan. Siapa sangka makhluk 
kecil bernama virus Corona melumpuhkan hampir semua 
sektor kehidupan dan mendorong terjadinya perubahan. Hal ini 
terjadi karena penyebaran virus Corona yang sangat cepat dan 
telah menyebar ke hampir semua negara. Virus Corona dapat 
mengakibatkan infeksi atau penyakit yang disebut Corona Virus 
Disease 2019 atau Covid-19. World Health Organisation (WHO) 
pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah Covid-19 
menjadi pandemi global.

Tak hanya perekonomian yang lesu, perpustakaan sebagai 
lembaga publik penyedia jasa informasi pun turut terdampak 
akibat dibatasinya aktivitas sosial masyarakat. Hampir 
sebagian besar perpustakaan menutup layanan fisiknya dan 
menggantikannya dengan layanan berbasis daring. Selanjutnya, 
perpustakaan memberlakukan sistem kerja Work From Home 
(WFH) yang mendorong para pustakawan tetap produktif dan 
kreatif melayani pemustaka. Perubahan bentuk layanan dan 
pola kerja merupakan wujud adaptasi perpustakaan sebagai 
langkah mencegah penyebarluasan Covid-19.

Nama perpustakaan R.I Ardi Koesoema belum sepopuler 
perpustakaan  khusus  lainnya. Namun siapa sangka, 
perpustakaan khusus di bidang kehutanan yang diresmikan 
pada tahun 2004 ini telah menerapkan sistem pengelolaan 
perpustakaan hibrida sejak 2010. Sistem tersebut memberikan 
keuntungan tersendiri di tengah terbatasnya aktivitas sosial 
sebagai dampak penerapan social dan physical distancing. 
Walaupun perpustakaan ini secara resmi menutup layanan 
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fisiknya mulai awal  April  2020, tidak serta merta layanan 
informasinya terhenti. Beberapa layanan rutin perpustakaan 
seperti: jasa penelusuran informasi, bimbingan pemustaka, 
pengajuan ISBN, dan promosi perpustakaan berubah format 
dari interaksi fisik menjadi interaksi virtual sebagai bentuk 
adaptasi terhadap penerapan pembatasan fisik. Artikel ini 
mengulas ragam adaptasi layanan perpustakaan, kendala 
serta solusinya sebagai media berbagi pengetahuan antar 
pustakawan maupun pengelola perpustakaan.

Jembatan informasi itu bernama Telon (Telusur 
Informasi Online)

Sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di awal April lalu, praktis aktivitas dan layanan secara 
fisik di Perpustakaan RI Ardi Koesoema dihentikan sampai batas 
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waktu tidak ditentukan. Beruntung fasilitas OPAC pada website 
www.library.forda-mof.org/katalog dan Fanpage media sosial 
beralamat www.facebook.com/Fordalibrary justru ramai 
didatangi pemustaka yang berasal dari luar lembaga Badan 
Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dimana perpustakaan tersebut bernaung.  Mereka 
berasal dari latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam, 
namun sebagian besar merupakan akademisi, mahasiswa 
dan praktisi kehutanan yang memiliki rasa keingintahuan 
terhadap perkembangan IPTEK kehutanan. Pembatasan sosial 
yang berdampak pada pembatasan akses informasi secara 
fisik dirasa pas menjadi momentum bagi perpustakaan RI 
Ardi Koesoema untuk mengadaptasi penelusuran informasi 
secara fisik ke dalam sebuah layanan berbasis daring dengan 
memanfaatkan saluran media sosial.

 Buku Tumbuhan Berguna. Insert: Heyne
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Berbekal poster dengan memuat kalimat persuasif yang 
berbunyi: ”Butuh literatur ?”. Kamu di rumah saja dan kami 
bantu mencarikan”, sengaja  disisipkan anjuran beraktivitas 
di rumah sebagai bagian dari kontribusi perpustakaan RI Ardi 
Koesoema dalam pencegahan Covid-19. Telusur  informasi  
Online (Telon) resmi diluncurkan pada tanggal    6 April 2020 
melalui Fanpage Facebook Forda Library. Cukup mengejutkan, 
ternyata program tersebut mendapat respon positif dari 
sejumlah pemustaka. Topik tentang tanaman sekupau menjadi 
permintaan pertama TELON dan pustakawan Perpustakaan 
RI. Ardi Koesoema dengan sigap menelusur informasi 
tersebut. Tidak terlalu sulit menemukan informasi dimaksud 
disebabkan hampir 96 persen dari 30 ribuan judul koleksi 
Perpustakaan RI Ardi Koesoema merupakan topik kehutanan.   
    Berdasarkan kata kunci pada OPAC, informasi sekupau 
ditemukan pada buku berjudul Tanaman Berguna Indonesia 
karya Karel Heyne, seorang peneliti berkebangsaaan Belanda 
yang telah belasan tahun menghabiskan waktunya meneliti 
jenis tanaman di Indonesia. Walaupun koleksi sejenis sudah 
langka dan sulit ditemukan di pasaran, namun Perpustakaan 
RI  Ardi Koesoema masih merawat dan menyimpan koleksi-
koleksi antiquariat kehutanan. Setelah dialihmediakan, 
informasi sekupau tersebut dikirim ke alamat email 
pemesan. Alangkah bahagianya, kami mendengar apresiasi 
positif dari pemustaka tersebut merasa puas menggunakan 
jasa Telon guna mencukupi kebutuhan informasinya.   
       Sejauh ini, adaptasi layanan penelusuran berbasis daring 
cukup efektif dalam menjembatani antara pemenuhan 
kebutuhan pemustaka dengan optimalisasi pendayagunaan 
sumber informasi di perpustakaan. Konsekuensinya, 
pustakawan perlu melek teknologi dan perlu meningkatkan 



106

keterampilan dalam penelusuran informasi. Sejauh ini, 
Telon menjadi layanan favorit bagi para pemustaka pada 
Perpustakaan RI Ardi Koesoema. Program tersebut menjadi 
jembatan informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi 
pemustaka selama masa pandemi.

Adaptasi bimbingan literasi melalui memanfaatan 
Aplikasi Webinar 

Bimbingan literasi melalui aplikasi rapat virtual merupakan 
bentuk lain dari adaptasi layanan perpustakaan selama masa 
pandemi. Menimbang latar belakang pemustaka Perpustakaan 
RI Ardi Koesoema merupakan peneliti, maka bimbingan literasi 
diarahkan pada pengembangan keterampilan menulis ilmiah, 
pengenalan sumber informasi ilmiah dan manajemen sitasi. 
Kemudian digagaslah forum mingguan berbagi pengetahuan 
secara  virtual  bertajuk Forda Talks secara berseri. Kegiatan 
ini telah terselenggara kurang lebih 4 kali Forda Talks 
selama kurun waktu Mei s.d Juli 2020 dengan topik antara 
lain: Pendampingan penulisan naskah jurnal internasional; 
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Cerdik berliterasi informasi di era disrupsi informasi; Strategi 
publikasi jurnal bereputasi global; Manajemen referensi dan 
penelusuran data informasi secara daring. Kegiatan tersebut 
mendapat respon positif dari  para peserta baik dari aspek 
pemilihan tema, penyampaian materi, kompetensi narasumber 
dan penyelenggaraannya.

 

Metode interaksi secara virtual dianggap efisien dalam 
hal penyelenggaraan. Mengingat perpustakaan selaku 
penyelenggara event tidak terlalu dibebani dalam hal 
pendanaan, pertanggung jawaban administrasi dalam 
pemesanan tempat, maupun konsumsi. Selanjutnya, bimbingan 
literasi virtual yang telah terselenggara tersebut cukup efektif 
sebagai media promosi perpustakaan. Pemanfaatan internet 
sebagai media penyebarluasan informasi kegiatan memiliki 
jangkauan yang luas sehingga peserta tidak hanya berasal dari 



108

internal Badan Litbang dan Inovasi namun dari luar instansi 
bahkan berasal dari beragam wilayah di seluruh Indonesia. 
Dengan mengikuti  Forda Talks  tersebut, para peserta jadi 
menyadari bahwa fungsi perpustakaan tidak sekedar tempat 
menyimpan buku namun berfungsi sebagai media penambah 
pengetahuan dalam konteks berbagi pengetahuan.

Dibalik  Layar  Adaptasi  Layanan  Perpustakaan

Dibalik cerita sukses senantiasa ada hambatan yang 
menghadang. Tak terkecuali pada proses adaptasi layanan 
perpustakaan pada Perpustakaan  RI  Ardi  Koesoema selama 
pandemi menghadapi 2 (dua) hambatan, yakni: teknis dan 
non teknis. Adaptasi layanan fisik menjadi layanan daring 
bergantung erat kepada teknologi baik software maupun 
hardwarenya. Jaringan internet yang kurang stabil dan lisensi 
software menjadi kendala umum  bagi perpustakaan RI Ardi 
Koesoema selama menjalankan Telusur informasi online dan 
Forda Talks. Perlu diketahui bahwa jaringan internet pada 
server perpustakaan tidak ada masalah. Namun kendala 
muncul pada saat pustakawan yang bertindak sebagai operator 
layanan melaksanakan tugasnya dari rumah (WFH) sehingga 
mereka mengandalkan jaringan internet di rumah atau dengan 
metode tethering dari telepon pintar. Letak lokasi rumah dan 
jenis paket data internet yang dilanggan turut berpengaruh 
terhadap kestabilan jaringan internet. Selanjutnya pada saat 
penyelenggaraan bimbingan literasi secara virtual, aplikasi 
rapat virtual versi dasar yang digunakan memiliki batasan 
kuota peserta dan durasi pertemuan. Akibatnya, pustakawan 
selaku host perlu selektif dalam memilih calon peserta yang 
hendak mengikuti Forda Talks. Beruntung dalam perjalanannya 
manajemen Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya memberikan 
dukungan dengan berlangganan aplikasi rapat virtual versi 
bisnis.

 Selain kendala di atas, tak kalah pentingnya adalah  
menumbuhkan motivasi diantara para pustakawan untuk 
beradaptasi dengan teknologi. Kendala non teknis  tersebut  
cukup mengganggu jika pustakawan resisten terhadap 
pemanfaatan teknologi. Apabila pustakawan tidak termotivasi 
untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi maka 
pustakawan tersebut akan tertinggal dalam menjalankan 
adaptasi layanan perpustakaan berbasis daring. Akibatnya 
pelaksanaan layanan perpustakaan tersebut akan terhambat.

Beruntung pustakawan/ti pada perpustakaan RI Ardi 
Koesoema cepat beradaptasi baik pada situasi dan teknologi 
selama masa pandemi. Kuncinya terletak  pada motivasi 
diri untuk beradaptasi dan semangat untuk belajar.  Tak 
kalah pentingnya adalah dukungan dari pimpinan yang 
mendorong pustakawan/ti untuk menambah pengetahuan 
dan meningkatkan keterampilan melalui berbagai webinar 
terkait pengelolaan informasi dan perpustakaan. Terdapat dua 
manfaat yang diperoleh oleh para pustakawan/ti mengikuti 
webinar yang diselenggarakan oleh instansi lain. Pertama 
adalah bertambahnya pengetahuan.Kedua adalah pustakawan/
ti mampu mengadopsi konsep acara dan penyelenggaraan 
webinar.

Sebagai catatan akhir, merebaknya pandemi Covid-19 
yang berujung pada himbauan social dan physical distancing  
menjadi fase transisi pelayanan perpustakaan secara fisik ke 
pelayanan secara daring. Perpustakaan R.I Ardi Koesoema 
telah mengadaptasi layanan penelusuran informasi secara  
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online  untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya. 
Program Telusur informasi online yang disebarluaskan melalui 
media sosial mendapat respon positif dari pihak eksternal 
Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. Efektivitas layanan temu balik informasi 
online bergantung pada ketersediaan sarana OPAC dan sumber 
informasinya serta kesigapan pustakawan selaku operator 
layanan tersebut.

Tak kalah pentingnya adalah bimbingan literasi 
yang bertujuan menambah pengetahuan dan mengasah 
keterampilan pemustaka dalam hal pemanfaatan sumber 
informasi. Penyelenggaraan Forda Talks oleh Perpustakaan 
RI Ardi Koesoema dengan menggunakan aplikasi rapat 
virtual cukup efisien dalam menekan biaya operasional 
dan mengefektifkan program bimbingan literasi. Pemilihan 
tema yang relevan, narasumber yang berkompeten dan 
profesionalisme penyelenggara merupakan kunci efektifitas 
penyelenggaraan bimbingan literasi online.

Sebagaimana perubahan adalah sebuah kepastian maka 
adaptasi adalah sebuah keniscayaan. Motivasi kuat untuk 
belajar dan beradaptasi menjadi kunci bagi para pustakawan/
ti untuk tetap bertahan, berkreasi dan berinovasi dalam 
memberikan layanan informasi kepada para pemustakanya. 
Masa pandemi menjadi momentum perubahan mendasar bagi 
pengelolaan perpustakaan tradisional menuju perpustakaan 
digital.  Sekian dan terima kasih.
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Ketika pandemi virus corona melanda bumi di penghujung 
tahun 2019, saat ini digunakan istilah Corona Virus Disease 

2019 (Covid19), negara-negara di seluruh dunia melakukan 
proteksi dengan melaksanakan protokol keamanan dan 
membuat kebijakan negara yang ketat kepada warganya, tak 
terkecuali Indonesia. Kementerian dan lembaga negara yang 
dipimpin oleh Presiden Jokowi, memberlakukan kebijakan 
serupa untuk melindungi Aparatur Sipil Negara. 

Pada tanggal 16 Maret 2020 perpustakaan khusus BMKG 
resmi diberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau lazim 
dikenal dengan istilah baru yang populer, Work From Home 
(WFH). Kebijakan ini dilakukan sebagai dampak dari Covid19 
as negative disruption. Tidak semua perpustakaan siap, 
dibutuhkan keputusan cepat tentang apa yang harus dilakukan. 
Masuk dalam desepsi sambil memikirkan what’s next. Maka, 
tiga orang pustakawan yang biasanya bekerja di kantor, saat 
pandemi dilakukan pekerjaan dengan menggunakan sistem 
shift, saling bergantian sesuai dengan jadwalnya. Satu hari 
satu orang. Semakin sunyi, ruangan yang terletak di lantai 3 
gedung A Kantor Pusat BMKG, tidak lagi menerima kunjungan 
pemustaka secara fisik. 

Beradaptasi terhadap Covid19 bukan hal yang selalu 
mudah. Penyintas harus menyesuaikan dengan bentuk 
pekerjaan baru, alat baru, bahkan perilaku yang sama sekali 
baru. Muncul istilah baru sebagai turunan dari teori Darwin, 
lahirlah Social Darwinism, Digital Darwinism. 

Menariknya, semakin terbatasnya pertemuan fisik 
dengan pemustaka, semakin banyak kesempatan pustakawan 
untuk mengembangkan diri. Tiada hari tanpa webinar. Tiap-
tiap instansi, institusi pendidikan dan lembaga berlomba-
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lomba melaksanakan kegiatan seminar dalam jaringan. 
Terjadi perburuan e-certificate. Dengan hanya bermodalkan 
paket data dan kelincahan dalam melakukan registrasi 
lebih awal karena kuota terbatas, sudah bisa ikut webinar, 
ada yang free ada yang berbayar dengan biaya terjangkau.  
Simbiosis mutualisme. Semua senang, kegiatan terlaksana 
dengan baik karena perlu dilakukan oleh kedua belah pihak, 
panitia penyelenggara webinar mendapatkan networking, 
kredit poin dan menambah jam terbang, peserta webinar 
mendapat ilmu yang bermanfaat. Beberapa peserta juga 
merasakan manfaat lain jika webinar menyediakan e-certificate. 
    Ilmu yang diberikan dalam webinar merupakan materi 
yang sangat berharga bagi pustakawan. Kemajuan progresif 
dalam perkembangan dunia kepustakawanan tercapai secara 
optimal karena pertukaran informasi yang terjadi secara 
masif, berbasis inklusi sosial, cepat, tepat akurat dan mudah 
dipahami. Narasumber yang piawai membawakan materi 
serta begawan ilmu tentang perkembangan desain gedung 
dan sistem perpustakaan modern, berdampak besar dalam 
mengubah cara berpikir pustakawan dan pengembangan 
wawasan kepustakawanan. 

Benchmarking perpustakaan internasional menjadi 
materi favorit dalam setiap webinar yang digelar. Ketika 
perpustakaan di berbagai negara maju maupun berkembang 
sudah menerapkan model perpustakaan modern, Indonesia 
dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua di seluruh dunia 
setelah India ini secara umum masih belum mencapai potensi 
maksimalnya. Kekuatan perpustakaan modern tidak selalu 
harus dilihat dari banyaknya jumlah koleksi seperti Library 
of Congress, atau sistem layanan robotic yang canggih seperti 
di University of Technology Sydney. Keahlian pustakawan 
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dalam meramu sebuah sistem manajemen yang disesuaikan 
dengan kultur budaya lingkungan setempat merupakan 
suatu alternatif dalam pengembangan perpustakaan. 
Evolusi ilmu pengetahuan tentang kepustakawanan di dunia 
menjadi semakin cepat pergantiannya. Republik Indonesia 
yang menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 
dunia berpotensi sebagai pemustaka yang berlimpah, Artinya, 
pekerjaan rumah yang cukup besar perlu ditindaklanjuti oleh     
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai organisasi 
induk pustakawan dalam membuat kebijakan terkait standar 
perpustakaan modern di seluruh pelosok nusantara dengan 
berbagai macam kultur budaya adat istiadat, kemampuan 
finansial, kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. 
Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) juga seyogyanya memiliki 
peran aktif yang besar dengan berbagai macam latar belakang 
anggotanya, meskipun disayangkan karena akselerasi 
pergerakannya masih belum mencapai potensi maksimalnya.

Secara personal, hikmah yang terkandung saat pandemi 
covid 19, memberi ruang dan waktu yang selama ini 
terabaikan. Pada saat WFH, waktu berkumpul dengan keluarga 
menjadi lebih berkualitas. Mendampingi anak saat bersekolah 
dalam jaringan dengan metode Zoom meeting maupun 
Google Classroom bersama gurunya menjadi tantangan dan 
kenikmatan tersendiri.

Sambil bekerja dari rumah dengan menggunakan metode 
zoom meeting ataupun email, WhatsApp dan media dalam 
jaringan lainnya,  bisa dilakukan hobi atau kegemaran lainnya 
yang selama ini belum sempat dilakukan  atau tertunda 
pelaksanaannya.

Biasanya pada saat melakukan zoom meeting dengan 
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stakeholder, pada momen tertentu menggunakan mode idle 
yaitu menonaktifkan video dan mute suara tentunya, agar 
dapat melakukan pekerjaan lain secara simultan, termasuk 
mengasuh anak, membaca buku yang belum sempat dibaca 
atau sekedar melakukan hobi lainnya. 

Ternyata seiring waktu berjalan ditemukan banyak hal 
yang menarik untuk dilakukan. Olahraga yang membutuhkan 
ruang gerak yang cukup luas seperti bersepeda, jogging, 
senam chi kung, seni tunggal silat, atau kegiatan yang menyita 
waktu dengan perhatian khusus seperti berkebun, bertanam 
hidroponik dan ternak ikan dapat dilakukan sebelum bekerja 
dengan menggunakan Zoom Meeting dan kegiatan dalam 
jaringan lainnya dimulai.

Bahkan bagi penggemar olahraga ekstrim seperti 
memanah, menembak, berlatih pedang, dapat dilakukan kan 
pada ada saat wfh tentunya dengan memperhatikan  kondisi 
lingkungan rumah dan telah memenuhi persyaratan keamanan 
dan ketertiban lainnya yang harus dipenuhi.

Pustakawan yang sedang melakukan wfh di masa pandemi 
covid19 ini ternyata memiliki waktu luang yang cukup untuk 
menulis buku. Kecintaannya yang melekat dengan buku 
mengungkapkan jatidiri pustakawan yang sebenarnya. Ya, 
buku. Jaringan pertemanan, pekerjaan, maupun komunitas 
yang aktif dengan pergumulan buku menciptakan peluang 
untuk diterbitkannya buku. Media sosial yang kian berjamur 
dan tumbuh subur mempermudah pustakawan dalam mencari 
informasi tentang pembuatan sebuah buku yang sudah 
difasilitasi oleh penerbit.

Pada proses penulisan buku, banyak sekali hal baru 
yang ditemukan, baik kendala maupun solusi jitu yang 



120

pada akhirnya kemudian dapat ditemukan. Satu contoh, 
mendekati tenggat waktu yang ditentukan dalam penyelesaian 
penulisan sebuah buku, Qadarulah, notebook yang digunakan 
mengalami kendala yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. 
Teknologi smartphone saat ini memungkinkan agar kita dapat 
menyelesaikan sebuah tulisan dengan menggunakan aplikasi 
Word  berbasis teks dan voice. Walhasil, penulisan buku dapat 
diselesaikan pada waktunya.

Beberapa hal menakjubkan yang dilakukan oleh 
pustakawan ini memberikan gambaran bahwa dalam kondisi 
dan situasi apapun jangan pernah menyerah dan mengalah 
pada keadaan betapapun sulitnya. Selama hayat masih 
dikandung badan masih terbuka peluang dan kesempatan 
untuk bergerak menuju ke arah yang lebih baik.

Sisi lain, Pustakawan yang  biasanya melakukan pelayanan 
di perpustakaan as a space, kini terhenti. Semua kegiatan 
dialihkan pada back office, rutinitas seperti pemeliharaan, 
pemilihan koleksi, penyiangan, riset dan pengolahan data untuk 
dibuat pengemasan data menjadi paket kemas ulang informasi 
melalui media sosial agaknya menjadi pilihan prioritas dalam 
meneruskan pekerjaan rutin.

Kisah klasik juga terjadi di sini. Kebijakan internal pimpinan 
pada level struktural yang tidak mendukung, anggaran yang 
tidak tersedia, keterbatasan alat kerja yang berfungsi sebagai 
kegiatan layanan untuk menunjang Internet of Things (IoT) dan 
kurangnya pustakawan dalam bidang itu tidak menyurutkan 
langkah untuk terus melakukan inovasi. 

Akhirnya, penggunaan media sosial Instagram menjadi 
salah satu pilihan andalan dalam melaksanakan pekerjaan 
pelayanan dalam jaringan marketing informasi oleh 
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pustakawan BMKG. Efektif dan efisien, mudah pengerjaannya, 
murah biayanya, banyak feedbacknya secara langsung dari 
pemustaka dan besar efeknya bagi pengolahan dan evaluasi 
dalam suatu sistem manajemen perpustakaan modern.

Parameter yang digunakan oleh Instagram jelas, dapat 
diukur, memenuhi standar social distancing, hubungan dengan 
pemustaka tetap terjaga dengan baik. Kelemahannya, buku 
belum dapat dipinjamkan kepada pemustaka, bahkan dalam 
bentuk e-book karena perlu kerjasama lebih intensif dengan 
penerbit buku tersebut. Sebagai tambahan informasi, koleksi 
buku yang ada di perpustakaan khusus BMKG sebagian besar 
merupakan buku-buku terbitan luar negeri, seperti Springer, 
British Library, Oxford, Cambridge dan beberapa penerbit lain 
yang berkaitan dengan ilmu tentang, Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika yang terstandarisasi oleh World Meteorological 
Organization.

Meskipun demikian, pengemasan ulang informasi dalam 
buku yang diringkas dalam satu narasi  oleh pustakawan, tetap 
dapat dijadikan rujukan bagi pemustaka yang sebagian besar 
terdiri dari Taruna Sekolah Tinggi meteorologi klimatologi dan 
geofisika dan orang-orang internal. BMKG

Cara lain yang ditempuh pustakawan untuk menyapa 
pemustakanya dengan menggunakan media sosial Instagram, 
ternyata melebihi ekspektasi. Niat yang semula hanya untuk 
menjaga hubungan dengan pemustaka malah mengundang 
pemustaka baru bahkan dari luar negeri yang tertarik dengan 
koleksi buku-buku yang ada ada di perpustakaan khusus BMKG. 
Namun sampai dengan saat ini memang pelayanan dalam 
jaringan baru pada tahap awal yakni sebatas pengemasan 
ulang informasi dan narasi tertentu tentang isi buku.
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Penggunaan hashtag yang tepat rupanya berpengaruh pada 
meningkatnya jumlah minat pemustaka perpustakaan khusus 
BMKG.  Jika jumlah like dan followers dijadikan parameter 
dalam mengukur jumlah pemustaka maka penggunaan media 
sosial Instagram jauh lebih baik ketimbang perpustakaan 
tradisional yang selama ini menjadi mazhab oleh perpustakaan 
khusus BMKG.

Timbulnya pustakawan- pustakawan kreatif yang muncul 
karena Social Darwinism dan Digital Darwinism akibat adanya 
pandemi covid19 terjadi melalui sebuah proses yang unik. 
Kompetensi pustakawan mengenai IoT dengan sendirinya 
upgrade. Hal ini merupakan hikmah tersendiri dari sebuah 
peristiwa yang telah ditentukan oleh Tuhan sang pencipta 
alam semesta.
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Bima Endaryono, M.A. merupakan 
Pustakawan Muda di BMKG yang 
pernah aktif sebagai Kasubag. Tata 
Usaha Inspektorat, lalu Kasubag Rumah 
Tangga dan Protokol pada tahun 2016-
2018. Saat ini aktif sebagai pengurus 

FPKI (2019-2021) dan salah satu penulis dalam buku Inovasi 
Pustakawan Menuju Indonesia Maju terbitan Perpusnas Press. 
Surel bima.endaryono@bmkg.go.id



123

BER-PESTA ONLINE DI MASA PANDEMI 
 

Diandra Nessia Alisty dan Muhammad Bahrudin 
Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional



124

Hampir segala lini kehidupan di masa pandemi Covid-19 ini 
mengalami transformasi, baik yang skalanya kecil maupun 

besar. Begitu pula dengan manajemen perpustakaan, utamanya 
di perpustakaan khusus dalam upaya tetap memberikan 
layanan prima bagi penggunanya, turut mengalami berbagai 
tuntutan adaptasi. 

Sebagian perpustakaan khusus tenggelam tak mampu 
mengimbangi gempuran pandemi yang nyatanya mendisrup 
berbagai lini lebih dini aktivitas perpustakaan yang selama ini 
masih mengandalkan layanan konvensional. Mereka yang tak 
punya amunisi tentu tak siap bertempur di medan laga melawan 
Covid-19 dengan berbagai perubahan perilaku pengguna 
selama pandemi ini. Namun, tak sedikit perpustakaan khusus 
yang “jungkir balik” berusaha mengimbangi, riding the wave 
di era adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi dengan 
berbagai layanan kreatif dan inovatif. 

Dalam mengelola layanan perpustakaan khusus agar 
tetap optimal di masa pandemi, faktor utama yang penting 
diperhatikan adalah mengidentifikasi dan memahami 
perubahan perilaku pengguna yang secara langsung maupun 
tidak langsung terdampak oleh berbagai kebijakan terkait 
pandemi Covid-19. Sebagai pustakawan maupun manajer 
perpustakaan, kita perlu memahami kondisi pengguna yang 
dipaksa untuk bertahan dan harus menjalani kondisi yang 
mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Di masa pandemi ini, pengguna dipaksa mengonsumsi 
sumber-sumber informasi digital, menghadiri rapat-rapat dan 
seminar-seminar virtual. Awalnya dirasa janggal, tidak biasa, 
ribet, tapi karena sudah “kadung” diceburkan dalam kondisi 
yang memang harus demikian dan tidak boleh tenggelam, 
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maka mereka mati-matian berusaha untuk bisa dan terbiasa. 
Akhirnya ternyata mereka bisa, lulus dan bisa berenang dalam 
ketidakbiasaan yang dibiasakan secara paksa.

Pengguna yang awalnya penuh penolakan (denial) hingga 
melakukan resistensi terhadap kondisi, akhirnya terpaksa 
mencoba, bereksperimen dan mengeksplor perilaku-perilaku 
baru. Sehingga saat ini kondisinya justru mereka telah 
membentuk kebiasaan baru dan berkomitmen untuk terus 
melakukannya.

Optimasi layanan daring

Hari ini, pengguna layanan perpustakaan cenderung akan 
memilih memanfaatkan layanan-layanan yang tersedia secara 
daring (online). Selain karena memang masih mengurangi 
mobilitas, mereka akan lebih menyadari bahwa ternyata 
layanan daring ini lebih efektif dan efisien. 

Sebagai upaya mengimbangi perilaku pengguna tersebut, 
sekaligus mengurangi dampak penyebaran Covid-19, beberapa 
perpustakaan mengurangi layanan tatap muka. Tentunya, hal 
ini dilakukan untuk mengurangi interaksi secara langsung 
dan menghindari berkerumunnya pengguna di perpustakaan. 
Peralihan ini perlu dilakukan perpustakaan agar layanan 
dapat dilakukan tanpa membahayakan pengguna maupun 
pustakawannya.

Layanan berbasis daring menjadi salah satu pilihan dalam 
menghadapi pandemi ini. Layanan daring akan memudahkan 
pengguna dalam mengakses informasi tanpa harus datang 
langsung ke perpustakaan. Kemudahan akses dengan kualitas 
layanan yang sama ketika pengguna datang langsung, akan 
meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan yang 
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diberikan oleh perpustakaan.

Perpustakaan BSN merupakan salah satu perpustakaan 
khusus lembaga pemerintah yang menjadi bagian dari unit 
kerja di Badan Standardisasi Nasional (BSN). Selaiknya 
perpustakaan lain, Perpustakaan BSN juga merasakan dampak 
dari adanya pandemi Covid-19, khususnya terkait layanan yang 
tersedia. Beberapa layanan yang sebelumnya secara bebas 
diselenggarakan secara tatap muka, kini lebih diutamakan 
memanfaatkan layanan daring. 

Salah satu aktivitas layanan terdampak Covid-19 di 
Perpustakaan BSN adalah “layanan dokumen standar”. 
Sebagai perpustakaan khusus, Perpustakaan BSN memang 
memiliki layanan khusus ini yang mungkin tidak tersedia di 
perpustakaan lain. Layanan dokumen standar ini secara garis 
besar terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu; a) pemesanan 
dokumen SNI; dan b) pemesanan dokumen Non-SNI. Standar 
Nasional Indonesia (SNI) dalam hal ini merupakan produk 
intelektual yang dihasilkan dan ditetapkan oleh BSN melalui 
mekanisme pengembangan standar sesuai ketentuan yang 
berlaku. Sementara dokumen Non-SNI adalah standar-standar 
internasional/asing/mancanegara baik yang telah maupun 
belum bekerjasama dengan BSN yang dapat dilayankan kepada 
pengguna melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP).

Sebelum pandemi, layanan ini dilakukan secara hybrid 
yaitu gabungan layanan secara fisik atau tatap muka dan 
secara daring (online), meski dominan dilakukan secara fisik. 
Dokumen standar tersebut dilayankan dalam format tercetak 
(hardcopy) maupun elektronik (softcopy). Ketika pengguna 
melakukan pemesanan secara fisik, cukup memakan waktu 
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dikarenakan harus melalui berbagai proses fisik, mulai dari 
pengisian formulir pemesanan, membuat rincian harga, dan 
jika pengguna setuju akan dilanjutkan pembuatan kode billing 
oleh pustakawan dan pengguna  membayar melalui saluran 
yang tersedia (ATM, teller, PT POS, dll.). 

Kemudian jika pengguna memesan dokumen dalam 
format tercetak, maka masih harus menunggu proses 
reproduksi dokumen hingga penyerahan dokumen standar 
yang dipesan. Proses tersebut tentu akan menyebabkan 
antrian pengguna layanan di ruang tunggu yang berpotensi 
menimbulkan kerumunan kecil. Sebagai langkah preventif 
penyebaran Covid-19, hal tersebut sangat perlu dihindari yang 
salah satunya dengan cara mengoptimasi layanan daring yang 
tersedia. 

Momentum “Pesta Online”

Sejak tahun 2018, Perpustakaan BSN mengembangkan 
platform daring berbasis e-commerce untuk layanan dokumen 
standar sebagai upaya memudahkan akses bagi pengguna dan 
efektivitas pustakawan dalam melayani pemesanan dokumen 
standar yaitu “Pesta Online”, akronim dari Pemesanan Standar 
Online. Namun demikian, dikarenakan adanya dinamika 
organisasi dan kebijakan di BSN sepanjang 2018-2019, Pesta 
Online baru dapat dirilis secara resmi pada Januari 2020 yang 
lalu. 

Proses panjang pengembangan Pesta Online tersebut 
sekaligus menjadi peluang untuk perbaikan dan penguatan 
sistem seperti terkait modul pelaporan, integrasi dengan SISPK 
(sispk.bsn.go.id), redesign user interface (UI), integrasi dengan 
aplikasi biaya pengiriman, penguatan DRM (digital rights 
management), dan hal-hal lain terkait proses bisnis platform 
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e-commerce di balik layar. Pada intinya, ketika Pesta Online 
dirilis, sistem sudah cukup powerful untuk dimanfaatkan baik 
oleh pengguna maupun pustakawan yang akan bekerja di balik 
layar. 

Pada awal rilis dan secara konsep, Pesta Online 
memungkinkan pengguna untuk memesan dokumen standar, 
khususnya SNI dalam format tercetak maupun elektronik. 
Dokumen tercetak pun tidak harus diambil di Perpustakaan 
BSN, tetapi dapat dikirimkan melalui jasa ekspedisi pengiriman 
yang tersedia, sehingga pengguna hanya tinggal memesan, 
membayar dan menunggu pesanannya sampai di rumah atau 
tujuannya masing-masing. Jika dalam format elektronik, SNI 
akan langsung dikirimkan ke alamat e-mail pengguna.

Ketika Covid-19 mulai mewabah di Indonesia, kemudian 
disusul kebijakan bekerja dari rumah atau dikenal dengan 
istilah WFH (work from home) pada pertengahan Maret 2020, 
Pesta Online sudah efektif digunakan selama dua setengah 
bulan. Mau tak mau, harus ada penyesuaian untuk layanan 
dokumen standar ini. Layanan secara fisik sudah pasti tidak 
memungkinkan, dan Perpustakaan BSN telah menutup layanan 
tatap muka sejak 16 Maret 2020.

Di sisi lain, pengguna pun masih membutuhkan asupan 
referensi dokumen standar untuk berbagai aktivitas selama 
pandemi, seperti dokumen standar terkait alat pelindung 
diri (APD), sanitasi, manajemen risiko, kelangsungan usaha, 
laboratorium medis, dan lain sebagainya. Intinya, Perpustakaan 
BSN tetap harus berupaya seoptimal mungkin memenuhi 
kebutuhan pengguna terkait dokumen standar ini. Alhasil, 
Pesta Online menjadi solusi terbaik untuk tetap memberikan 
layanan dokumen standar secara optimal di tengah pandemi. 
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Berbagai penyesuaian pun dilakukan terhadap Pesta 
Online, salah satunya mengalihkan semua pemesanan 
dokumen standar menjadi “hanya dalam format elektronik/
PDF”. Tentunya karena semua petugas dalam kondisi WFH 
sehingga tidak memungkinkan memberikan layanan dokumen 
dalam format tercetak. 

Pustakawan sebagai Garda Terdepan Layanan 
Daring Perpustakaan

“Perpustakaan adalah bagaimana pustakawannya.” Saya tak 
begitu aktual apakah kutipan tersebut sudah merujuk ke 
personal tertentu, tetapi di masa pandemi ini rasanya sangat 
tepat. Bagaimana perpustakaan merespon tantangan kondisi 
tentu tak akan efektif jika pustakawan di dalamnya tidak cukup 
proaktif untuk menindaklanjuti dan mengikuti iramanya 
sehingga semua kebijakan dan inovasi bisa berjalan optimal. 

Dalam konteks Perpustakaan BSN dan Pesta Online-nya di 
masa pandemi, pustakawan memegang peranan kunci dari hulu 
hingga hilir. Pemrosesan layanan di Pesta Online ini setidaknya 
melalui 4 (empat) tahapan, mulai dari verifikasi pemesanan, 
verifikasi kode billing, verifikasi pembayaran dan pengiriman 
dokumen. Setiap tahap itu dikelola oleh pustakawan yang 
berbeda, sehingga diperlukan saluran komunikasi yang intensif 
untuk saling berkoordinasi. Kami memanfaatkan media 
Whatsapp Group karena secara fungsi paling efektif dan efisien.

Berdasarkan statistik penjualan, sejak Januari hingga 
Juni 2020 tercatat pengguna layanan dokumen standar 
Perpustakaan BSN sebanyak 1.755 pengguna dengan total 
dokumen yang dilayankan sebanyak 3.329 judul atau 6.769 
eksemplar. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata per 
hari pustakawan BSN melayani 15 pengguna dengan rincian 
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28 judul dokumen standar atau toal 56 eksemplar. Itu belum 
termasuk pemesanan yang masih dalam proses. Angkanya jauh 
lebih besar.

Selain itu, Pesta Online juga menyediakan fitur 
“Konsultasi” yang memungkinkan pengguna untuk bertanya 
terkait penelusuran nomor dokumen standar, pembayaran, 
pengiriman, dan bahkan mengajukan komplain terkait 
pemesanan dokumen standar yang telah dilakukan. 
Pustakawan, di balik layar juga selalu siaga untuk mengelola 
dan menjawab setiap pertanyaan yang masuk melalui fitur 
konsultasi ini. Dalam hal ini, pustakawan menjadi first responder 
yang akan menjawab segera setiap pertanyaan yang masuk 
dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya jika pertanyaan 
tersebut terkait dengan unit kerja tertentu di BSN.

Kemudahan akses layanan dokumen standar bagi 
pengguna

Secara keseluruhan, Pesta Online memberikan kemudahan 
akses bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi 
dokumen standar karena dapat diakses dimanapun dan 
kapanpun. Platform ini sekaligus menjadi solusi efektif di masa 
pandemi untuk mengurangi intensitas layanan secara fisik 
atau tatap muka yang berpotensi mempercepat penyebaran 
Covid-19.

Untuk memanfaatkan layanan Pesta Online, pengguna 
diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu. Dokumen 
standar yang tersedia di Pesta Online memiliki tarif sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2018 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) yang Berlaku pada BSN. Menariknya, pengguna 
dengan kriteria tertentu seperti; usaha mikro dan kecil (UMK), 
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pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, lembaga 
penelitian, guru/dosen, mahasiswa, Lembaga Penilaian 
Kesesuaian (LPK) terakreditasi KAN, dan anggota Masyarakat 
Standardisasi Indonesia (MASTAN) dapat memperoleh tarif 
khusus dengan syarat melakukan pengajuan kelompok 
pengguna terlebih dahulu melalui laman “Profil” di Pesta 
Online dengan melampirkan berkas pendukung. 

Berdasarkan statistik penjualan sampai dengan Juni 
2020, pengguna yang melakukan transaksi layanan dokumen 
standar melalui Pesta Online memperoleh jumlah tertinggi 
dengan 1.208 pengguna dari total 1.755 pengguna. Disusul 
kemudian layanan melalui e-mail sebanyak 348 pengguna, 
datang langsung sebanyak 187 pengguna, dan melalui Kantor 
Layanan Teknis BSN sebanyak 12 pengguna. Statistik tersebut 
menunjukkan bahwa Pesta Online sejak awal rilis telah dapat 
diterima oleh pengguna dan selama masa pandemi sangat 
efektif untuk mengurangi intensitas layanan secara fisik. 

Kemudahan akses Pesta Online juga ditunjukkan pada 
capaian transaksi pengiriman dokumen SNI. Sejak dirilis pada 
awal Januari 2020 sampai dengan Juni 2020, Pesta Online 
telah berhasil membukukan 1.000 transaksi pengiriman untuk 
pemesanan SNI dalam format elektronik (PDF) dengan total 
mencapai 2.363 file SNI.

Namun demikian, tak ada sistem yang benar-
benar sempurna. Begitu pula Pesta Online yang dalam 
implementasinya masih ditemui beberapa kendala sistem baik 
dari sisi pengguna maupun pustakawan yang mengelola dari 
balik layar. Beberapa hal yang perlu dikembangkan diantaranya; 
integrasi dengan SIMPONI terkait sistem pembuatan kode 
billing dari Kementerian Keuangan RI, pengembangan tampilan 
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tatap muka (interface) berbasis pengalaman pengguna (user 
experiences), pengembangan Pesta Online berbasis Android 
dan iOS, dan juga integrasi data identitas pengguna dengan 
data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam 
Negeri RI.

Selain itu, bagaimanapun Pesta Online masih tergolong 
layanan baru di Perpustakaan BSN sehingga masih 
perlu sosialisasi dan promosi berkelanjutan agar dapat 
dimanfaatkan secara masif oleh seluruh lapisan masyarakat 
yang membutuhkan layanan dokumen standar.  

Sebuah Penutup

Di masa pandemi maupun pasca pandemi nantinya, 
perpustakaan khusus harus terus bergerak mengoptimalkan 
layanannya. Pandemi ini sekaligus menjadi “kawah 
candradimuka” bagi perpustakaan dan utamanya pustakawan 
untuk tetap bisa digdaya memberikan layanan optimal bagi 
penggunanya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan 
sumber daya yang tersedia. Kondisi ini sudah semestinya 
menjadi bahan evaluasi berkelanjutan bagi manajemen 
perpustakaan ke depan. Dengan fakta di depan mata, 
perkembangan teknologi dan perubahan perilaku pengguna 
yang berkorelasi dengan layanan yang tersedia, kesadaran 
manajemen untuk mengembangkan layanan daring seharusnya 
lebih tinggi. Tentunya, tanpa mengesampingkan layanan 
konvensional yang memang esensial.
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Muhammad Bahrudin

Pria yang akrab dipanggil Ambar ini 
sehari-hari adalah pustakawan di 
Badan Standardisasi Nasional (BSN). 
Lulusan S1 Ilmu Perpustakaan 
UI (2013) ini membranding diri 
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sebagai seorang “Pustakawan Data” yang gemar mengoprek 
data apapun, membantu orang berbasis data, dan memberi 
asupan bagi manajemen di kantor dan rumahnya dengan data-
data berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. 
Dia bercita-cita menjadi seorang “Librarypreneur”. Sebagai 
seorang pustakawan, Ambar juga terlibat dalam berbagai 
aktivitas profesional diantaranya; Ketua I Forum Perpustakaan 
Khusus Indonesia (2019-2021), Ketua Bidang Sertifikasi 
Forum Perpustakaan Digital Indonesia (2019-2023), Anggota 
Komisi Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Daerah Ikatan 
Pustakawan Indonesia - DKI Jakarta (2018-2021), dan Tim Ahli 
Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia 
(2019-2024). Beberapa tulisan ringannya seputar topik 
perpustakaan, kepustakawanan dan standardisasi dapat dibaca 
di laman blog artikelpustakawan.wordpress.com dan artikelnya 
yang ‘sedikit ilmiah’ dapat diakses secara terbuka melalui 
portal ResearchGate.net/profile/Muhammad_Bahrudin
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Diandra Nessia Alisty

Perempuan berdarah Medan ini 
merupakan pustakawan di Badan 
Standardisasi Nasional (BSN). Lulusan 
S1 Ilmu Perpustakaan UI (2018) 
ini memiliki beberapa pengalaman 
profesional di bidang perpustakaan 

diantaranya: Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar 
Negeri (2017)      Volunteer di Perpustakaan Jawaharlal Nehru 
Indian Cultural Centre (2016). Pengalaman dan pengetahuan 
yang dimilikinya terkait perpustakaan membantu Ia dalam 
menjalankan tugasnya sebagai pustakawan di BSN. Ia mengelola 
sistem otomasi perpustakaan, juga bertanggung jawab terkait 
teknis perpustakaan, seperti melakukan klasifikasi, preservasi, 
dan mengidentifikasi koleksi perpustakaan untuk penyiangan. 
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Awal Pandemi

Pandemi Koronavirus 2019 yang lebih dikenal dengan 
pandemi Covid-19 adalah menyebarnya penyakit Koronavirus 
2019 atau coronavirus disease 2019 (disingkat Covid-19) di 
seluruh dunia dan menyebabkan gangguan sosioekonomi 
global. Penyebab penyakit ini adalah Koronavirus jenis baru 
yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini menyebar di antara 
orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) 
yang dihasilkan selama batuk, bersin atau pernafasan normal. 
Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan yang 
dikenal dengan protokol kesehaan di antaranya mencuci 
tangan, memakai masker dan menjaga jarak dari orang lain 
sekitar 1 - 2 meter. 

Sejak Pemerintah Indonesia mengumumkan adanya 
orang pertama yang positif Covid-19, maka semua kegiatan 
dilakukan dari rumah seperti bekerja, belajar dan beribadah 
di rumah. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR 
RI) mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 
SJ/04441/SETJEN DAN BK DPR RI/KP.01/03/2020 tentang 
Pemberitahuan Berdinas dari Rumah (Working From Home) di 
Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan SE ini maka 
sejak tanggal 16 Maret 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Setjen dan BK DP RI dapat berdinas dari rumah atau working 
from home (WFH) atau berdinas dari kantor atau working from 
office (WFO) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE ini.

Perpustakaan DPR pun mengikuti peraturan SE ini. 
Sehingga diputuskan untuk memberikan layanan online 
kepada pengguna internal dan jika memungkinkan terbuka 
untuk masyarakat umum. Layanan perpustakaan seperti 
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Katalog Perpustakaan (Online Public Access Catalog (OPAC) 
Perpustakaan DPR), Repositori DPR dan e-Kliping memang 
sudah bisa diakses internet. Namun untuk mendukung 
kinerja selama WFH, tetap hadir dalam keadaan pandemi dan 
memberi manfaat bagi pengguna dan masyarakat umum, maka 
Perpustakaan DPR melakukan kreativitas sebagai berikut:

1. Meminta bantuan Bidang Data dan Teknologi Informasi 
(BDTI) Setjen dan BK DPR RI untuk membuka aplikasi 
e-paper bagi masyarakat umum per tanggal 17 Maret 
2020;

2. Layanan online yang dilanggan dibuka untuk masyarakat 
umum secara bertahap dan melalui proses per tanggal 
10 April 2020, yaitu: DPR e-Library dan e-Resouces. 
Dengan dibukanya untuk masyarakat umum, maka 
sampai tanggal 10 Juni 2020 ada penambahan 289 
masyarakat umum. Sehingga keseluruhan pengguna 
menjadi 2.331 orang.

Walaupun WFH, kami harus menunjukan capaian kinerja. 
Capaian kinerja sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 
10 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Katalog Perpustakaan
Tidak ada penambahan jumlah karena sejak WFH 
pengolahan buku tidak dilakukan. Namun Pustakawan 
ditugaskan mencari judul buku baru. Setiap Pustakawan 
mengumpulkan 10 (sepuluh) judul dalam waktu 1 
(satu) minggu. Hasil pencarian dikirim ke Ibu Kabid 
melalui email, lalu diserahkan ke tenaga administrasi 
untuk dikompilasi dan dilakukan pemesanan; 
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2. Repositori DPR 
Sehari sebelum WFH, setiap Pustakawan mendapat 
2 (dua) judul buku dalam bentuk softcopy untuk 
dikerjakan atau di-upload. Berjalannya waktu, salah 
satu pegawai Pengolah Data menyerahkan terbitan 
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) 
dan meminta agar terbitan tersebut bisa di-upload 
ke dalam Repositori DPR, yaitu sebanyak 2 judul dan 
menyusul 12 judul lainnya. Sehingga jumlah koleksi 
Repositori bertambah dari 136 judul menjadi 161 
judul;

3. e-Paper 
Dengan dibukanya e-paper untuk masyarakat umum, 
maka pembuatan e-paper bisa dilakukan dari rumah. 
e-paper bersumber dari beberapa e-paper surat kabar 
online baik yang dilanggan atau pun tidak. Sehingga 
jumlah e-paper bertambah dari 184 judul menjadi 199 
judul;

4. Update media sosial
Media sosial perpustakaan di Facebook dan Instragram 
dimanfaatkan untuk memberi pengumuman tentang 
perubahan layanan offline menjadi online, layanan 
online yang tersedia atau informasi lainnya. Ada 3 
(tiga) Pustakawan yang selalu meng-update-nya. Live 
Instagram juga dimanfaatkan untuk membahas tentang 
Perpustakaan DPR dan Parlemen; 
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5. Webinar
Webinar dengan tema “Menghafal Al Qur’an dengan 
Menyenangkan” yang terselenggara pada tanggal 
18 Mei 2020 melalui Zoom Meeting. Narasumber 
webinar ini adalah DR. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. 
(Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) 
dan Ust KH. Efendi Anwar, LC. Al Hafidz (Pengasuh 
Pesantren Tahfidz Al Qur’an Al Utsmani Jakarta, 
dengan moderator DR. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA. 
(Peneliti Muda DPR RI). Diikuti oleh 71 peserta baik 
dari dalam dan luar DPR RI (belum termasuk panitia 
penyelenggara). Terselenggaranya webinar ini atas 
kerja sama dengan BDTI, Bagian Media Sosial dan 
Bagian Televisi dan Radio Setjen dan BK DPR RI. Ketika 
webinar berlangsung, juga livestream di Youtube. 

Memasuki New Normal

Setjen DPR RI mengikuti ketentuan Pemerintah yang 
menerapkan New Normal berdasarkan SE Nomor SJ/06191/
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SETJEN DAN BK DPR RI/KP.01/06/2020 tentang Pemberlakuan 
Tatanan Kehidupan Normal Baru dalam Pelaksanaan Tugas di 
kantor di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Maka mulai 
tanggal 8 Juni 2020, ASN Setjen dan BK DPR RI dapat berdinas 
WFH atau WFO dengan pembagian masing-masing 50% 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE ini. Sehingga 
dibuat jadwal masuk per hari untuk Pustakawan dan tenaga 
administrasinya. 

Untuk persiapan memasuki New Normal, maka dibuat 
Protokol Kesehatan di Perpustakaan DPR RI, walaupun sudah 
ada Protokol Kesehatan di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 
Setjen DPR RI. Dimana Bidang Perpustakaan DPR dan BDTI 
berada di bawah Pusdatin tersebut. Kedua protokol kesehatan 
ini mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang 
Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri 
dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 

Pandemi. Protokol Kesehatan 
yang dibuat perpustakaan 
adalah Protokol Kesehatan 
bagi pengunjung dan 
Pustakawan. Dibuat pula 
poster cara meminjam dan 
mengembalikan buku di masa 
pandemi Covid-19. 
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Sedangkan kegiatan yang kami lakukan sejak memasuki New 
Normal adalah melanjutkan kegiatan yang sudah disebut 
dalam capaian kinerja dan ditambah kegiatan:

1. e-Kliping
Pada awal WFH pengerjaan e-kliping sempat 
dihentikan karena kami masih mengerjakannya dari 
surat kabar tercetak yang dipilih beritanya, digunting, 
di-scan, diedit lalu diiput datanya ke aplikasi e-kliping. 
Tidak memungkinkan untuk mengirim surat kabarnya 
ke rumah dan tidak semua Pustakawan memiliki 
scanner-nya. Namun per tanggal 10 Juni 2020, kami 
memutuskan untuk mengerjakan kembali e-kliping dari 
sumber surat kabar online yang ada di DPR e-Library. 
Berita terpilih di-screenshoot, diedit lalu di-input 
datanya ke aplikasi e-kliping. Perubahan surat kabar 
tercetak menjadi online, disebabkan karena sebagian 
Pustakawan WFH dan WFO. Jika Pustakawan WFO di 
hari piket e-kliping, maka e-kliping bisa dilakukan 
di kantor dengan mengambil berita dari surat kabar 
tercetak. Sebaliknya, Jika Pustakawan WFH di hari 
piket e-Kliping, maka e-kliping tidak bisa dilakukan di 
rumah karena tidak ada surat kabar tercetaknya. 

2. Pengembangan Sistem Informasi Paket Informasi 
Terkini (SIPINTER)
Cikal bakal SIPINTER sebenarnya sudah ada sejak 
2 (dua) kali pergantian Kepala Bidang (Kabid) 
Perpustakaan. Sejalan dengan Program Pelatihan 
Kepemimpinan Administrator (PKA) Kabid yang 
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sekarang menjabat, maka cikal bakal tadi dilanjutkan 
sehingga hadirlah SIPINTER untuk memenuhi data 
dan informasi dari empat fungsi Dewan yaitu fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan 
fungsi diplomasi.
Pengembangan SIPINTER adalah salah satu dukungan 
Perpustakaan DPR untuk Anggota Dewan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya terutama fungsi 
legislasi. SIPINTER merupakan Sistem Aplikasi 
Perpustakaan yang dapat mengumpulkan data Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas dan isu-isu 
aktual seputar kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia. Pada periode 2019-2024, Dewan 
mempunyai agenda untuk membahas 238 Rancangan 
Undang-Undang (RUU) dan untuk tahun 2020 terdapat 
37 Prolegnas Prioritas. Melihat tingginya capaian 
kinerja Dewan, maka SIPINTER pun dirancang untuk 
memenuhi data dan informasi fungsi Dewan dengan 
cepat, tepat, akurat dan mudah diakses.
Pengembangan SIPINTER diperuntukan bagi kalangan 
internal DPR. Dengan harapan, SIPINTER dapat 
bermanfaat untuk unit kerja pada khususnya dan 
organisasi pada umumnya serta bermanfaat pula 
untuk Anggota DPR dan stakeholder di lingkungan 
Setjen DPR RI. Kekhususan untuk kalangan internal 
DPR ini dikarenakan Perpustakaan DPR adalah 
perpustakaan khusus parlemen yang keberadaannya 
untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dari 
pengguna internal DPR. 
Salah satu efektivitas SIPINTER adalah pengguna 
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internal dapat mengakses SIPINTER dari tempat dan 
waktu yang tidak terbatas karena akan diberikan hak 
aksesnya. Sistem pencarian informasi dalam SIPINTER 
secara online. Sehingga sistem ini bisa langsung 
terhubung ke sumber data dan informasi yang 
dicari pengguna. Pengguna pun dapat mengajukan 
permintaan paket informasi melalui SIPINTER dan 
sudah dibuat prosedur pengajuannya. Oleh karenanya 
sistem ini  efektif dan efisien sehingga dapat menghemat 
penggunaan kertas. 

Tampilan login SIPINTER

 
Tampilan beranda SIPINTER
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SIPINTER merupakan inovasi layanan Perpustakaan 
DPR yang lahir di tengan pandemi. Menjadi tantangan 
bagi setiap lembaga penyedia informasi, dalam 
hal ini perpustakaan untuk tetap bertahan dalam 
melayani persebaran informasi di era media sosial dan 
kemajuan internet. Untuk menghadapi tantangan ini, 
Perpustakaan DPR selalu berupaya untuk memberikan 
inovasi layanan kepada penggunanya dan menghimpun 
kekhususan koleksinya. Harapannya adalah agar 
terjalin ikatan memberikan informasi sesuai kebutuhan 
informasi penggunanya.

Begitu banyaknya kegiatan Perpustakaan DPR maka 
diperlukan koordinasi agar tetap terlaksananya kegiatan walau 
dalam keadaan pandemi. Koordinasi melalui WhatsApp Group 
menjadi meningkat dan sesekali kami menggunakan Zoom 
Meeting dan telepon. 



145

BIODATA PENULIS

Nama              : Tenny Rosanti   Tempat/
Tanggal Lahir :  Jakarta, 17 Mei 1975   Agama             :  Islam   Status             :  Menikah   Jabatan             :  Pustakawan Ahli Madya   Pangkat/ 
Golongan        : Pembina/IV-a   

Pendidikan formal dan tahun lulus :  
a. Diploma 3 Ilmu Perpustakaan FSUI, 1997 
b. Strata 1 Ilmu Perpustakaan Fikom Unpad, 1999 
c. Strata 2 Kebijakan Publik FISIP UI, 2005

Instansi               :  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian           DPR RI   Alamat Instansi  :  Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270   No. Telp/HP        :  021-5715817 / 0818828 880   E-mail                   :  tenny.rosanti@yahoo.com 
                                   tenny_ros@yahoo.com



146



147

 
PERSEPSI PERPUSTAKAAN MENGHADAPI 

MASA PANDEMI  
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Kata kids jaman now, tahun 2020 itu cukup sue. Secara, 
seluruh rencana yang jauh-jauh hari diatur bahkan 

mungkin dari beberapa tahun lalu, harus gagal total, paling tidak 
ditunda. Jangankan rencana buat jalan-jalan ke Monas, rencana 
perpindahan ibu kota negara kita, Indonesia, perlu digodok 
ulang. Hal ini tidak lain karena pandemik virus Novel Corona 
2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19, virus apakah ini? 
(diharapkan kebijaksanaan para pembaca untuk melakukan 
penelusuran mandiri jika memang kepo dengan COVID-19 
dan perkembangannya). Dampaknya cukup signifikan dalam 
kehidupan sehari-hari, antara lain pelaksanaan karantina 
mandiri, pembatasan sosial bahkan pemberlakuan protokol 
kesehatan yang lebih ketat seperti penggunaan masker. 
Beberapa aktivitas bisnis, hiburan bahkan pendidikan harus 
putar otak untuk terus menjalankan roda ekonomi. Hal sama 
terjadi di bidang pelayanan seperti perpustakaan. Sebagai 
pelaku bisnis di bidang ini, tidak jarang para pustakawan 
sampai tak bisa tidur memikirkan kebutuhan informasi 
para pengunjung perpustakaan apalagi dengan adanya 
PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar) di hampir seluruh 
wilayah Indonesia yang mengharuskan penutupan sementara 
perpustakaan. Jika perpustakaan tidak boleh dikunjungi 
lalu bagaimana cara menjangkau para pengunjungnya?.  
              Kata “pengunjung” dimaknai sebagai orang yang melakukan 
kunjungan. Nah disini, perpustakaan tidak hanya memaknainya 
sebagai kunjungan secara langsung ke gedung atau lokasi 
perpustakaan saja, ada juga yang dikenal dengan kunjungan 
digital atau virtual. Perbedaannya hanya pada cara pengguna 
layanan perpustakaan untuk mengakses layanan perpustakaan. 
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Ketika pandemik berusaha menghentikan langkah pustakawan 
untuk melayani, dunia digital menjadi alternatif. Tentunya 
hal ini juga menjadi alternatif di berbagai bidang lainnya. Hal 
yang sedikit unik adalah, karena perpustakaan merupakan 
bisnis pelayanan publik maka teknologi yang diterapkan tetap 
mengutamakan hubungan sosial. Dalam setiap teknologi yang 
dimanfaatkan, ada interaksi antara pustakawan, pengelola 
perpustakaan dan pengguna jasa layanan perpustakaan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. So,para pustakawan 
mana bisa “rebahan ajah” selama masa pandemik atau WfH 
(working from home).

Bagaimana dengan Perpustakaan Diplomasi Kementerian 
Luar Negeri (loch kok tiba-tiba muncul nama Perpustakaan 
Diplomasi? Pembaca yang budiman mohon dimaklumi, 
penulis udah kebelet pengen curcol). Jika melihat umur 
perpustakaan yang belum genap 1 (satu) tahun, sulit rasanya 
menerapkan inovasi dan penerapan teknologi seperti yang 
diadopsi oleh Perpustakaan Nasional dan perpustakaan 
tetangga (perpustakaan kementerian lain yang juga berlokasi 
di area senayan). Namun demikian, Perpustakaan Diplomasi 
berusaha menggunakan seluruh amunisi yang ada. Jadi tidak 
salah jika tahun 2020, apalagi masa-masa pandemik tidaklah 
se-sue yang dibayangkan, malah dapat memicu perubahan dan 
perkembangan layanan perpustakaan.

Hal pertama yang dilakukan adalah menyediakan koleksi 
internal alias koleksi terbitan Kementerian Luar Negeri di 
situs atau portal utama yakni https://kemlu.go.id/portal/
id/list/halaman_list_lainnya/129/kajian. Hadirnya publikasi 
kajian dalam bentuk digital merupakan hasil kerja sama 
berbagai pihak. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa kehadiran 
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perpustakaan khusus a.k.a perpustakaan kementerian 
merupakan aspek penunjang tupoksi kementeriannya.  
Nah, disini hal gercep yang dilakukan perpustakaan 
adalah menyiapkan kajian versi digital dari jauh-jauh 
hari bahkan dari 2-3 tahun yang lalu (kira-kira sekitar 
tahun 2017 atau 2018, Perpustakaan Diplomasi makin 
getol secara mandiri melaksanakan program digitalisasi 
 koleksi internal). Jadi ketika berbagai pihak yang terlibat 
menginisiasi penayangan koleksi kajian digital, perpustakaan 
sudah siap sedia dengan bahan-bahan yang ada. Diharapkan, 
kajian-kajian tersebut dapat memberikan insight bagi para 
praktisi dan akademisi khususnya terkait isu-isu yang dibahas.

Hal kedua adalah membangun komunikasi dengan para 
pengguna aktual, dalam hal ini secara umum dimaksudkan 
kepada para pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. 
Duh, komunikasi ama doi ajah susah kudu make kode-kodean 
segala, ini para pustakawan malah membangun komunikasi 
dengan semua pegawai. Kalau dibayangkan memang agak sulit 
yah, namun semua dilaksanakan dengan penuh rasa peduli 
(kok jadi flirting gini). Komunikasi tersebut dilaksanakan 
dalam 2 (dua) jenis, pertama adalah komunikasi publik dan 
kedua adalah komunikasi personal. 

Komunikasi publik memang bukan hal baru, namun hal 
yang unik adalah topik yang diangkat dalam komunikasi 
tersebut. Hal pertama yang dikomunikasikan Perpustakaan 
Diplomasi adalah akses jurnal internasional yang telah 
dilanggan melalui email blast. Kenapa ini menjadi unik? 
Karena perpustakaan secara khusus meng-highlight solusi 
untuk para pengguna khususnya peserta Diklat yang tengah 
memerlukan rujukan untuk berbagai tugasnya. Tak berhenti 
disitu, Perpustakaan Diplomasi memanfaatkan kesempatan 
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ketika banyak agregator dan publisher yang membebaskan 
akses ke artikel jurnal dan bukunya. Hal tersebut dituangkan 
dalam leaflet “Kompilasi Akses Terbuka berbagai Jurnal 
Elektronik”. Feedback yang diberikan oleh para pegawai cukup 
baik sehingga pembuatan leaflet akan terus diperbarui sampai 
waktu tertentu.

Komunikasi Publik sudah dibahas, selanjutnya komunikasi 
personal. Komunikasi personal yang dibangun adalah bantuan 
personal yang dilakukan oleh para pustakawan Perpustakaan 
Diplomasi dalam penelusuran informasi. Kalau dedikasi sedang 
mantap jiwa, tidak jarang pustakawan bisa ngulik ratusan 
sumber digital untuk mendapat informasi yang sesuai sebanyak 
mungkin. Jadi jangan khawatir, pustakawan di Perpustakaan 
Diplomasi stand by 24/7 buat para penggunanya, bahkan siap 
juga kalo tetiba ada curhatan-curhatan yang terselip. Selama 
pelaksanaan WfH, komunikasi personal cenderung meningkat, 

Sampul leaflet edisi Mei 2020
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terutama karena website perpustakaan yang hanya dapat 
diakses melalui jaringan internal jadi pustakawan menyediakan 
asistensi terkait aktivitas penelusuran informasi.

Bagaimana dengan pengguna potensial?, dalam hal ini 
para akademisi seperti mahasiswa dan masyarakat umum? 
Apakah perpustakaan lupa dengan kami?. Eits, jangan salah, 
Perpustakaan Diplomasi juga melaksanakan komunikasi publik 
dengan masyarakat umum salah satunya dengan melakukan 
kemas ulang informasi dalam bentuk infografis. 

Di samping itu, perpustakaan juga melakukan komunikasi 
lainnya melalui sosial media dan kanal informasi yang tersedia. 
Kalau pembaca sekalian tak kepo-kepo amat, cukup klik 
follow di laman Instagram Perpustakaan Diplomasi dengan ID          
@perpusdiplomasi 

Hal terakhir yang sepertinya mau tak mau diterapkan oleh 
Perpustakaan Diplomasi adalah penerapan Protokol Kesehatan 
sesuai peraturan yang berlaku selama new normal atau tatanan 
kenormalan baru. Dalam hal ini, banyak yang dipertimbangkan 
dan dipersiapkan dalam rangka Pembukaan Ulang atau 
reopening perpustakaan. Disini pustakawan sangat sadar dengan 
kebutuhan para pengguna terlebih kehadiran Perpustakaan 

Tampilan salah satu infografis dari Kajian BPPK, Kemlu
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Diplomasi secara virtual yang masih dalam tahap pengembangan. 
Setelah melalui beberapa pertimbangan dan persiapan, pada 
akhir Juni 2020, Perpustakaan membuka kembali layanan secara 
fisik. Beberapa penyesuaian turut dilaksanakan, antara lain 
adalah penggunaan PPE (Personal Protective Equipment) seperti 
masker dan faceshield, pengukuran suhu tubuh pengunjung, 
dan penaatan ulang ruang perpustakaan untuk menjaga jarak 
aman antar pengunjung. Tentunya dengan tidak melupakan 
aspek sosialisasi atau komunikasi. Rencana pembukaan ulang 
perpustakaan beserta protokol kesehatan new normal yang 
diterapkan, di-post oleh admin akun Instagram Perpustakaan 
Diplomasi. Diharapkan hal ini dapat menjadi bagian dari 
hubungan komunikasi yang baik dengan para pengguna layanan 
perpustakaan.

Persiapan alat penunjang dan pelaksanaan protokol kesehatan 
selama new normal



154

Dari ketiga hal tersebut, terdapat banyak aspek yang dapat 
ditingkatkan dan terutama dalam membangun kehadiran 
perpustakaan secara digital. Hal yang perlu digarisbawahi 
adalah usaha perpustakaan dengan berbagai keterbatasan yang 
ada untuk menyediakan layanan. Tak bisa mengakses koleksi, 
para pengelola perpustakaan siapkan berbagai cara agar 
bahan bacaan bisa tersedia di ujung jari. Tak bisa dikunjungi 
langsung, para pustakawan yang berkunjung melalui berbagai 
kanal komunikasi. Apalagi jika pengguna sudah kangen dengan 
perpustakaan, Perpustakaan Diplomasi siap bukakan pintu 
sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Kiranya pandemik 
ini tak se-sue yang dikira, ada kesempatan untuk berkembang 
di balik ketidakpastian di era new normal, terlebih untuk 
perpustakaan yang baru genap 1 (satu) tahun pada April 2020 
lalu.

Tampilan post IG Perpustakaan mengenai reopening
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VIRTUAL LITERACY: LIBRARY COMES  

TO YOU
Sutarsyah 

PUSTAKA Kementerian Pertanian
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“Tiada hari tanpa literasi, semangat yang tak pernah padam 
untuk perpustakaan pertanian yang secara proaktif turut 

serta mewujudkan sumber daya manusia unggul pertanian 
Indonesia yang berdaya saing” pernyataan ini  dicetuskan 
KaPustaka  Ibu Retno Sri Hartati Mulyandari saat peluncuran 
Oviral 3 Maret  2020, sejak saat itu berbagai kegiatan Virtual 
Literasi (VL) dilakukan sejak Maret sd hari ini Juli 2020 dengan 
tujuan mendekatkan informasi pada masyarakat.  

Virtual Literacy mengusung konsep memanfaatkan video 
conference, berkomunikasi dengan peserta (participant) di 
dunia maya secara online untuk meliterasi peserta (masyarakat) 
yang mengikuti sehingga literate terhadap informasi pertanian. 
VL merupakan layanan perpustakaan secara interaktif 
dengan menghampiri penggunanya (library comes to you), 
dimana  PUSTAKA dapat berinteraksi secara langsung dengan 
masyarakat dengan efektif dan efisien. Program VL ini sangat 
relevan dan aplikatif di masa pandemi COVID-19 sekarang 
ini, untuk melakukan social distancing dan physical distancing 
sehingga dengan VL ini diharapkan dapat memutus mata rantai 
penyebaran virus corona di Indonesia. 

Program Virtual literasi  diharapkan merupakan kunci 
transformasi yang akan menjadi ujung tombak dalam 
menyebarkan sebuah informasi sekaligus juga untuk 
meningkatkan kemampuan literasi masyarakat karena 
dapat mempertemukan masyarakat dengan seluruh sumber 
informasi secara langsung dan peran PUSTAKA sebagai bridging 
to invention antara masyarakat (petani) dan Kementerian 
Pertanian beserta stakeholders untuk menyebarluaskan 
teknologi pertanian.

Sebagai media komunikasi dan untuk memudahkan 
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koordinasi dengan pengguna dan stakeholder (peneliti/
penyuluh) di daerah, dilaksanakan pembagian wilayah untuk 
implementasi program Virtual Literasi yang masing-masing 
dipimpin oleh ketua wilayah (Korwil). Korwil yang terbentuk 
terdiri atas Korwil Sumatera (wilayah Sumatera), Korwil 
Sulawesi, Korwil Jawa 1 (Jabar, DKI, Banten), Korwil Jawa 2 
(Jateng DIY Jatim), Korwil Balinusa (Bali, NTB, NTT) dan Korwil 
Papua, Maluku dan Maluku Utara.  

Implementasi Virtual Literasi PUSTAKA berdasarkan fungsi 
pengelolaan perpustakaan dan penyebarluasan informasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi pertanian,  dengan pembagian 
beberapa cluster sebagai berikut: 

1. Virtual literasi pustakawan Kementan, Kegiatan Vl dituju-
kan untuk penguatan internal, khusus internal pustakawan 
Kementerian Pertanian, dimana PUSTAKA mengadakan VL 
untuk meningkatkan kompetensi pustakawan dan pengelo-
la perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
yaitu pengelola perpustakaan dan pelayanan perpustakaan 
dengan materi yang terkait dengan kepustakawanan. Ma-
teri materi yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan 
kompetensi pustakawan dan meningkatkan layanan kepa-
da penggunanya,

2. Virtual Literasi untuk Peneliti, Penyuluh dan Pemangku 
Kebijakan Kementerian Pertanian. Virtual Literasi ini di-
tujukan untuk untuk meningkatkan produktivitas peneliti, 
penyuluh dan fungsional lainnya, serta meningkatkan lit-
erasi, menambah pengetahuan mereka terkait informasi 
pertanian. Mengenalkan berbagai sumber informasi serta 
akses e-resources informasi pertanian untukk mendukung 
peneliti, penyuluh meningkatkan produktivitas peneliti 
terkait dengan hasil-hasil penelitian.
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3. Virtual Literasi mendukung program Komando Strategis 
Pembangunan Pertanian (Kostratani) , Program Virtual 
Literasi ini bertujuan membangun ekosistem pertanian 
lewat digital, petani dapat diberikan pelatihan seputar 
pertanian melalui video conference dan program ini bisa di-
manfaatkan petani untuk mendapatkan akses permodalan 
sampai dibimbing sampai ke tahap pemasaran sehingga 
bisa meraih keuntungan maksimal. Kostratani merupa-
kan program pembangunan pertanian berbasis teknologi 
informasi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan 
pendapatan yang bermuara pada kesejahteraan petani. 
Program Kostratani sejalan dengan program perpustakaan 
berbasis Inklusi Sosial, yaitu meningkatkan literasi untuk 
kesejahteraan masyarakat, dimana  perpustakaan saat ini 
dimanfaatkan sebagai pusat belajar masyarakat

4. Virtual Literasi Antar Kementerian dan Lembaga , Virtu-
al Literasi juga dilaksanakan lintas Kementerian, Lemba-
ga dan Perguruan Tinggi terkait untuk berkoordinasi dan 
berkolaborasi terkait beberapa kebijakan dan kemungk-
inan bekerjasama. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut 
MOU yang sudah dilakukan PUSTAKA dengan berbagai Ke-
menterian, Lembaga dan Perguruan Tinggi dengan berb-
agai tujuan. Beberapa kegiatan Virtual Literasi telah dilak-
sanakan dengan Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) RI, 
Perpusda, Museum Nasional, BLBI (Rumah Braille).

Materi program Virtual Literasi yang dilaksanakan oleh 
PUSTAKA terbagi atas: (1) materi kepustakawanan; (2) materi 
informasi teknologi pertanian; dan (3) kebijakan pertanian. 
Materi kepustakawanan ditujukan untuk peningkatan 
kemampuan literasi dan kompetensi pustakawan dan 
pembinaan pustakawan lingkup Kementan seluruh Indonesia. 
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Di samping itu VL dengan materi kepustakawanan juga 
memfasilitasi transformasi knowledge yang tersimpan pada 
koleksi perpustakaan baik yang tercetak maupun yang berada 
pada portal PUSTAKA termasuk di dalamnya pengenalan 
berbagai elektronik resource online kepada para peneliti dan 
penyuluh

Berikut beberapa kontribusi saya sebagai narasumber 
dalam beberapa kali kegiatan VL:

1. Pada kegiatan virtual literasi pustakawan Kementan dengan 
korwil Kalimantan, merupakan media bagi para pengelola 
perpustakaan di seluruh satuan kerja kementerian pertani-
an yang berada di wilayah kalimantan tergabung dalam kor-
wil ini, tujuan dan fungsinya agar para pengelola perpus-
takaan dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan dan pengala-
man (Knowledge sharing) di unit kerja nya masing-masing, 
dimana PUSTAKA sebagai pembina seluruh perpustakaan 
lingkup kementerian pertanian ditugaskan untuk meng-
koordinir dan mengawal kegiatan ini agar kesinambungan 
informasi dan pengetahuan dari pusat ke daerah dapat ber-
jalan dengan baik.

Pada kesempatan diskusi dengan Korwil Kalimantan saya 
diberi kepercayaan untuk memberikan pengantar materi 
Mendeley, sebagai media untuk memudahkan pustakawan 
dan pengelola perpustakaan untuk mengelola artikel hasil 
penelusuran yang sudah diunduh (download), menyebarkan 
artikel terbaru kepada pemustaka, dan membantu  membuat 
sitasi, daftar pustaka dan melakukan diskusi atau berbagi 
pengetahuan.



162

2. Pada kegiatan live tour Perpustakaan & Pengeta-
huan Pertanian Digital (P3D), 25 Juni 2020 kami di-
tugaskan pimpinan mengenalkan secara langsung 
fasilitas perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh 
pemustaka secara umum, P3D merupakan bagian 
dari layanan perpustakaan dari PUSTAKA yang 
mengusung layanan berbasis digital,  tidak menye-
diakan  banyak koleksi buku tercetak   dan menye-
diakan  fasilitas coworking space yaitu fasilitas 
perpustakaan yang memberikan kenyamanan bagi 
penggunanya, dari mulai ruangan yang luas, meja 
dan kursi dengan desain menarik, dan fasilitas ja-
ringan wifi yang kencang. P3D  beralamat di Jalan 
Ahmad Yani no 70 Bogor.  Pada kegiatan kami pus-
takawan dituntut untuk menyiapkan konten, men-
cari dan menjadi  pelakon, membuat naskah, mem-
buat storyline, menjadi sutradara, bahkan mengar-
ahkan kameramen. Kegiatan ini menjadi  pengala-
man yang tak terlupakan, karena saat pelaksanaan 
acara tidak berjalan dengan lancar, kendala teknis 
suara kecil, kadang timbul kadang terdengar, bah-
kan adanya gangguan jaringan. Selain itu persiapan 
dengan proses latihan yang  cukup  melelahkan 
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karena harus ambil gambar berulang kali dari lan-
tai 1 sampai dengan lantai 4, latihan  gerakan, susu-
nan kalimat dan suara yang harus  stabil.  Pada ke-
giatan ini  kami merasakan betapa capeknya men-
jadi seorang artis dan aktor,  hingga bisa dipahami 
kenapa para artis dan aktor dibayar mahal. 

3. Pada kegiatan  webinar kepustakawanan, saya di-
tugaskan untuk menjadi pemrasaran tunggal oleh 
pimpinan, topik yang saya ambil terkait pengema-
san informasi dengan film animasi, webinar dilak-
sanakan senin 13 Juli 2020 dengan  judul “Kemas 
Ulang Informasi menggunakan animasi” materi ini 
memaparkan tentang pengetahuan pengemasan 
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informasi dengan media video animasi sehingga 
lebih menarik, atraktif dan mudah dipahami. Pada 
kegiatan ini animo peserta sangat banyak dari kuo-
ta 500 orang yang mendaftar  lebih dari 800 orang, 
peserta yang tidak masuk beralih ke channel you-
tube, sampai dengan jam 2 siang, yang melihat aca-
ra ini mencapai 2410 viewer, menunjukkan materi 
ini disukai, namun dibalik kesuksesan meraih par-
tisipan, persiapan teknis acara tidak berjalan den-
gan maksimal, sehingga banyak kendala teknis saat 
presentasi penayangan contoh film animasi yang 
dibuat perpustakaan, penampilan video tidak ber-
jalan mulus, beberapa terjadi kesalahan teknis dan 
jaringan internet yang tiba-tiba terputus karena 
kapasitasnya tidak kuat. berdampak beberapa par-
tisipan bahkan moderator terdepak keluar. Namun  
yang menjadi saya terharu, partisipan tetap setia 
bergabung sampai akhir padahal kendala teknis 
berulang kali terjadi , saya bersyukur kepada Allah 
SAW masih memberikan kekuatan dan semangatn-
ya dengan partisipan yang setia sampai akhir acara.  
   Dampak lainnya  telah disepakati oleh para 
pimpinan pada saat rapat rutin rabuan setiap 
minggu (15 juli) akan dibuatkan ruangan/room 
khusus untuk kegiatan webinar ditambah dengan 
akan diadakan pembelian peralatan dan penamba-
han bandwith  atau memperbesar kapasitas jarin-
gan sehingga dapat mengakomodir kegiatan yang 
berbasis multimedia secara online. 

4. Mengikuti Webinar dan Knowledge Sharing Pus-
takawan LPNK Jakarta, 5 Mei 2020 oleh forum Lem-
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baga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang 
yang diselenggarakan oleh LIPI sebagai pemakalah 
dengan judul “Pendayagunaan Repositori Kement-
erian Pertanian dalam Mendukung Akses Terbuka 
Informasi IPTEK Pertanian Indonesia” kolaborasi 
dengan Akhmad Syaikhu HS dan Herwan Junaidi

Demikian beberapa kegiatan layanan perpustakaan di 
PUSTAKA Kementerian Pertanian di masa pandemi covid 19. 
Dengan program Virtual Literacy yang bisa menjangkau ke 
berbagai kalangan dari mulai internal Kementerian Pertanian 
dan juga ke petani secara langsung dan  masyarakat luas 
dengan berbagai materi, yang diharapkan bermanfaat bagi 
semua dan meningkatkan kompetensi dan produktivitas dan 



166

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling 
penting PUSTAKA menjadi bridging invention to innovation atau  
jembatan informasi/pengetahuan pertanian, menuju inovasi 
ke masyarakat dan mendukung SDGs  untuk memberantas 
kemiskinan dan mensejahterakan rakyat dengan inovasi yang 
sudah disampaikan. 

BIODATA PENULIS
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PERAN PERPUSTAKAAN DAN 
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Siapa yang bisa menyangka jika kondisi dunia yang terbiasa 
dengan kepadatan, kesibukan dan semua aktifitas yang 

dituntut serba cepat,  cenderung  instant dalam segala hal bisa 
dikalahkan oleh adanya virus yang berasal dari kota Wuhan di 
China. Virus yang tak kasat mata ini bisa merebak ke segenap 
penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat, tidak terkecuali 
Indonesia. Hal ini membuat semua aktivitas rutin yang biasa 
dilakukan secara dinamis dan cepat dari berbagai aspek 
kehidupan mulai dari pemerintahan, bisnis bahkan pendidikan 
semuanya mengharuskan supaya dapat membatasi kegiatan 
dan aktivitasnya hanya di rumah, dikenal dengan istilah stay at 
home, yang artinya segala kegiatan bisa dilakukan dari rumah.  

Hal ini membuat suatu tantangan baru bagi semua jenis 
profesi tidak terkecuali Pustakawan, ya Pustakawan.. Mengapa 
profesi Pustakawan juga diharapkan punya andil yang besar di 
masa pandemic ini dalam proses penyebarluasan dan diseminasi 
informasi, apalagi bila kiprahnya adalah pada suatu institusi 
yang berada dalam lingkup Perekayasaan dan Penelitian di 
Indonesia. Lantas peran apa kira-kira yang akan kita berikan 
sebagai sumbangsih profesi kita bagi keberlangsungan kegiatan 
yang menunjang tugas pokok dan fungsi Institusi? Untuk itu 
mari kita coba ulas bagaimana kegiatan para Pustakawan di 
lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang 
bernama Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan, 
secara struktur berada dibawah koordinasi Kepala BPPT pada 
Pusat Manajemen Informasi (PMI).

Semenjak wabah pandemi covid-19 pada akhir Februari 
2020, segenap Aparatur sipil Negara (ASN) sesuai peraturan 
Menteri PAN RB,  yang juga ditetapkan kembali oleh Kepala 
BPPT, untuk mulai diberlakukan sistem bekerja dari rumah 
(WFH) maka ditetapkan oleh Kepala Pusat Manajemen 
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Informasi, bahwa Pelayanan Perpustakaan Tutup untuk umum, 
namun disarankan tetap membuka pelayanan secara online 
bisa melalui Email, media social Facebook dan Instagram, lewat 
km.bpptgo.id ataupun menghubungi langsung Pustakawan 
lewat jalur pribadi whatsapp dan sebagainya. Bahkan semenjak 
aturan Kepala BPPT untuk melakukan WFH (Work From Home), 
maka semenjak itu pula Bidang Manajemen Pengetahuan 
dan Perpustakaan diminta untuk lebih aktif mengelola dan 
mensosialisasikan km.bppt.go.id, sebagai kantor maya, dengan 
login single sign on (sso). Aplikasi KM ini juga bisa diakses pula 
dari smartphone yang berbasis android maupun apple (iphone). 
Disini kita bisa melakukan absen datang dan pulang dengan 
mengaktifkan fitur clock in dan clock out. Selain itu seluruh 
pegawai bisa aktif dalam kelompok pembaca atau Community 
of Practice (workgroup) sesuai dengan keterlibatan dalam 
Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK). Selain itu seluruh 
pegawai juga bisa berinteraksi , saling berbagi informasi 
ataupun menanyakan segala sesuatu hal yang bisa ditujukan 
untuk semua pegawai secara umum atau ke lingkup terbatas 
workgroupnya melalui fitur messages yang akan muncul di 
activity stream. Sehingga segala suatu bisa dijadwalkan mulai 
dari penugasan kegiatan dalam satu tahun, Laporan Kegiatan 
rutin mingguan, sampai jadwal rapat semua bisa dilakukan 
pada km.bppt.go.id. 
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Gambar 1. Pengumuman tutupnya layanan perpustakaan dan  
halaman awal KM setelah clock in

Selain workgroup pada unit teknis, pada lingkup Pusat, 
maka  Pustakawan juga diharapkan keaktifannya pada 
workgroup:

1. Workgroup Perpustakaan BPPT harus aktif berisi 
berbagai info terkini tentang sumber informasi yang 
bisa diakses gratis selama masa pandemi serta in-
formasi lainnya terkait himbauan penyerahan karya 
cetak dan rekam kepada perpustakaan sebagai pusat 
deposit
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Gambar 2. Halaman muka KM sebelum login pada desktop dan KM mobile 

2. Workgroup E-Jurnal BPPT 
Yaitu keterlibatan pustakawan dalam pengelolaan 
pengurusan jurnal-jurnal yang sudah ada dan akan 
dibentuk di BPPT menuju Open Journal System (OJS)

3. Workgroup BPPT Press. 
Yaitu  merupakan wadah bagi para dewan editor ahli 
yang terdiri dari para fungsional peneliti dan per-
ekayasa utama dalam berbagai bidang keilmuan yang 
mewakili kedeputian dan unit kerja mereka di BPPT.
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Gambar 3. Workgroup EJurnal BPPT dan BPPT-Press yang merupakan 
bagian dari Bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan

Bahwa Perpustakaan BPPT telah bertransformasi 
menjadi Bidang Manajemen Pengetahuan dan 
Perpustakaan,  dan dalam perjalanannya telah berusaha 
keras untuk dapat meraih Akreditasi Perpustakaan 
dengan diperolehnya predikat  Akreditasi A, pada 
Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Akreditasi Perpustakaan, masa berlaku mulai 29 
Oktober 2019 sampai dengan  29 Oktober 2024,  dan 
juga Perpustakaan BPPT sudah memiliki Nomor Pokok  
Perpustakaan, (NPP). yaitu 3171064C1019900. 

Lokasi bekerja para pustakawan di Perpustakaan 
BPPT terdiri dari 2 (dua) tempat, yaitu Perpustakaan 
Pusat di Thamrin dan cyber library di Serpong, 
dengan komposisi sumberdaya 2 (dua) orang 
Pustakawan Utama, 3 (tiga) orang Pustakawan Madya, 
2 (dua) orang Pustakawan Muda dan 3 (tiga) orang 
Pustakawan Pertama maka kegiatan tahunan yang 
terdiri dari kegiatan Sistem Manajemen Pengetahuan 
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(SMP),  Pengelolaan Perpustakaan (PP) dan BPPT 
Press, menerapkan pola kerja matriks, yaitu saling 
keterlibatan dan keterkaitan kegiatan satu sama lainnya 
yang disesuaikan dengan kompetensi Pustakawan dan 
sesuai dengan Petunjuk Teknis Kegiatan Pustakawan 
yang diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan 
Nasional Nomor 15 tahun 2016 yang disesuaikan 
dengan pembagian pekerjaan secara berjenjang sesuai 
dengan Analisis Beban Kinerja (ABK) yang sudah di 
validasi oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 
(SDMO) di BPPT pada Maret 2020. 

Sebagai bukti bahwa Pustakawan tetap 
mengupayakan kinerja yang baik bagi pemustaka dari 
dalam maupun dari luar BPPT sesuai arahan Kepala 
Pusat Manajemen Informasi, harus ada peningkatan 
jumlah konten selama Pustakawan bekerja dari rumah, 
yang difokuskan pada kata kunci Inovasi Covid-19 di 
BPPT, karena keterlibatan BPPT dalam Tim Task Force 
Riset Covid-19 (TFRC-19) dengan berbagai macam 
inovasi produk Kesehatan dari Kedeputian terkait, 
maka tugas pustakawan dimulai dengan mencari 
sumber berita secara mandiri kemudian mengolahnya 
pada digilib dengan target harian 5 (lima) judul per 
orang dalam 1 minggu dengan penjelasan sebagai 
berikut: 

               1.  Sumber Berita dari dalam BPPT (Layanan info publik             
                 dan Humas-BPPT) 

2. Sumber Berita Media Masa Luar BPPT
3. Sumber Berita Media Sosial Instagram  BPPT dan   
    facebook BPPT
4. Sumber Berita terkait flagship BPPT : contoh : bidang         
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    Kebakaran Hutan dan Lahan, NCICD (Teknologi 
Tanggul Laut Raksasa)
5. Sumber Berita Terkait literatur obat herbal hasil ino  
    vasi covid 19 
Berikut ini penjelasan dari masing-masing digilib 

1. Untuk Sumber Berita dari dalam dan dari luar 
BPPT, isinya adalah dari keywords inovasi covid BPPT 
yang diperoleh dari humas bppt dan berita layanan info 
public dan dari luar BPPT adalah dari berbagai media 
massa sesuai keywords Inovasi Covid 19 di BPPT. Untuk 
cover pada digilib, mempunyai desain senada hanya 
membedakan tambahan gambar siluet Gedung BPPT 
Thamrin untuk sumber pemberitaan dari luar BPPT. 

 
Gambar 4: Sampul artikel inovasi covid BPPT sumber informasi dari dalam 

dan dari luar BPPT serta tampilan pada digilib
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2. Sumber berita dari Media Sosial Instagram dan 
Facebook  bppt.ri

Dalam mendukung  kegiatan covid-19 BPPT atau 
unit kerja yang terlibat dalam tim Task Force Riset 
dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan COVID-19 
(TFRIC-19) BPPT Kemenristek BRIN yaitu dengan 
mengambil salah satu inovasi terkait tupoksi dari unit 
kerja tersebut, misalnya Mobile lab BSL-2:Laboratorium 
biosafety level-2 (BSL-2).

  

Gambar 5.: Sumber Informasi yang diperoleh dari Media Sosial BPPT : 
Instagram dan facebook
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3  Sumber berita terkait flagship BPPT
Mengisi konten berita atau info wiki pada 

workgroup yang menjadi tugas masing-masing 
pustakawan berupa pencarian literatur  berupa ebook 
dan artikel ilmiah jurnal terkait dengan format pdf 
dalam bentuk panduan pustaka (Pathfinder) sesuai 
dengan key words dari workgroup terkait kegiatan 
flagship yang dilakukan BPPT dan disimpan dalam 
menu drive pada km.bppt.go.id.

Gambar 6 : Pathfinder bidang Karhutla yang disimpan pada menu Drive 
Work Group Karhutla

     4. Sumber Berita terkait obat-obatan herbal 
untuk menjaga Kesehatan terkait covid-19

Yaitu kegiatan memberikan informasi pada menu 
general hasil penelusuran terkait obat-obatan herbal 
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untuk menjaga Kesehatan dan imunitas tubuh selama 
masa pandemi.

  

Gambar 7 : Informasi tentang koleksi obat-obatan herbal dan koleksi terkait     
covid-19 di Perpustakaan pada menu general km.bppt.go.id

5. Sumber informasi lainnya terkait Perpustakaan, 
Pustakawan dan lainnya terkait bidang Manajemen 
Pengetahuan dan Perpustakaan

Yaitu kegiatan memberikan informasi lainnya terkait 
bidang Manajemen Pengetahuan dan Perpustakaan, 
contohnya Flyer dalam rangka memperingati hari 
Pustakawan Nasional pada 4 Juli tahun 2020 dan 
memperingati Hari Buku 
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Gambar  8: Flyer memperingati hari Pustakawan Indonesia pada menu dan 
Selamat Hari Buku  pada general work group Perpustakaan BPPT

Selama masa Covid-19, Perpustakaan BPPT telah 
melakukan kegiatan secara daring. Adapun kegiatan selama 
masa Covid-19 adalah :

1. Pelayanan Penelusuran Informasi
Pada masa pandemic dengan memberlakukan sistem 

bekerja dari rumah (WFH), dimana setiap pegawai 
diharuskan tetap produktif bekerja dan berkarya sesuai 
keahlian masing-masing, maka peran perpustakaan 
menjadi sangat penting untuk memberikan informasi 
yang dibutuhkan pemustakanya. Penelusuran informasi 



179

dilakukan lewat media :
1. Email di perpustakaan@bppt.go.id, 
2. Menu chat and call Workgroup Perpustakaan BPPT 

di km.bppt.go.id 
3. Media Sosial Perpustakaan BPPT (Facebook dan 

Instagram) 
  

Gambar 9: Permintaan Penelusuran dari email dan menu 
chat and calls pada website K

2. Promosi Perpustakaan 
Terkait kegiatan Promosi perpustakaan ini adalah 

upaya pustakawan bagaimana untuk mengemas hasil 
pengolahan yang diperoleh dari hasil pencarian atau 
penelusuran mandiri sesuai kebutuhan pemustaka 
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yang tergabung dalam Workgroup atau Community of 
Practice (CoP) agar dapat diketahui oleh pemustaka 
baik kalangan internal BPPT maupun eksternal BPPT 
dalam bentuk : 

1. Infografis berupa Flyer koleksi baru perpustakaan yang 
diunggah pada menu general KM, 

  

Gambar 10: Flyer koleksi baru bidang Kebakaran Hutan dan Lahan 
(karhutla) dan bidang Ina Tews

2. Infografis berupa Flyer koleksi baru perpustakaan 
yang diunggah pada media sosial,  Instagram : perpus@
perpustakaan.bppt dan Facebook : Perpustakaan BPPT.
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Gambar 11: Flyer koleksi baru Perpustakaan pada Instagram  
perpustakaan.bppt

3. Layanan Referensi online dan pengunduhan Ebook 
       Pemustaka dapat mengakses koleksi pada digilib.bppt.
go.id secara online dan juga melayani pengunduhan 
buku koleksi internal yang merupakan permintaan dari 
pemustaka baik internal maupun eksternal. Sebagai 
arsip hasil pengunduhan yang merupakan permintaan 
penelusuran, maka setelah dikirimkan ke pemustaka 
disimpan dalam menu drive workgroup Perpustakaan 
BPPT. 
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Gambar 12 : Arsip Penelusuran unduh ebook dan hasil  
pengunduhan ebook

Selama masa Covid-19, Perpustakaan BPPT telah 
melaksanan kegiatan lainnya yang melibatkan para pustakawan 
dalam hal menyebarkan informasi kepada para Pemustaka 
melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Knowledge 
Management 

Melalui salah satu fungsi perpustakaan yaitu fungsi informasi, 
Perpustakaan ingin berbagi pengetahuan kepada para 
pemustaka dan pengguna perpustakaan secara lengkap melalui 
acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk seluruh 
unit kerja di BPPT yang dilakukan secara rutin mulai bulan 
April sampai dengan Juni 2020. Pustakawan bertindak sebagai 
nara sumber dan sebagai notulen pada acara bimtek tersebut.
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Gambar 13 : Zoom Meeting Bimtek KM 

2. Sharing Session Pengisian konten Wiki 

Kegiatan ini khusus bagi pengelola perpustakaan BPPT dalam 
hal bagaimana cara membuat wiki pada menu wiki di KM. 
Dimulai dari pengenalan struktur Wikipedia dan bagaimana 
memanfaatkannya untuk kepentingan pembuatan wiki yang 
isinya disesuaikan dengan keterlibatan para pustakawan 
dalam Workgroup atau community of practice yang sudah 
disesuaikan pembagiannya sesuai flagship BPPT. Diharapkan 
para pustakawan dapat terus aktif mengisi konten pada menu 
Wiki di km.bppt.go.id sesuai keterlibatan dalam flagship BPPT 
yang telah ditentukan.

 
Gambar 14: Kegiatan sharing session pengisian konten wiki
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Maka sesuai dengan Hastag BPPT, Solid, Smart dan 
Speed diharapkan peran serta aktif seluruh karyawan dengan 
berbagai latar belakang keilmuannya untuk lebih adaptif 
dan dinamis dalam menyikapi perubahan yang terjadi. 
Sehingga disini peran aktif para pejabat fungsional khususnya 
pustakawan sebagai bagian dari Pusat Manajemen Inforamsi 
dibawah Koordinasi Kepala BPPT dapat lebih, aktif, kreatif 
dan cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan informasi 
pemustakanya baik dari internal maupun eksternal untuk 
membentuk dan mendukung opini positif bagi citra baik 
Lembaga penaungnya.

 
Biodata Penulis

Suci Wulandari merupakan Leader 
pada Work Package (WP) 3.2 Tata Kelola 
Perpustakaan. Ia bekerja di BPPT sejak 
Maret 1998. Mengawali sebagai staf 
subbidang Pelayanan Perpustakaan, 
mulai dari Sirkulasi hingga Majalah 
Ilmiah, Lokal Konten dan Penelusuran 

Informasi. Sejak tahun 2013 menjadi Kepala Subbidang 
di Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka. Kemudian sejak 
2015, menjadi Kepala Subbid Pengelolaan Perpustakaan. Saat 
ini juga terlibat aktif sebagai Engineering Staf di Work Package 
(WP) 3.1  Implementasi KM.
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Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk 
Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap semua 

lini kehidupan, termasuk pengelolaan perpustakaan. Mayoritas 
perpustakaan di Indonesia menutup layanan tatap muka pada 
awal masa pendemi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi 
banyak pemustaka yang membutuhkan akses ke perpustakaan. 
Di sisi lain, pandemi ini memberikan tantangan baru dalam 
pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan dituntut dapat terus 
memberikan layanan walaupun kondisi tidak dapat membuka 
layanan tatap muka. Penggunaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) merupakan solusi yang paling ideal dalam 
memberikan layanan perpustakaan pada masa pendemi ini.

Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) sebagai perpustakaan khusus bidang 
pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kemendikbud 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan juga dituntut untuk tetap dapat memberikan 
layanan kepada pemustaka di masa pandemi. Perpustakan 
Kemendikbud menutup layanannya sejak 16 Maret 2020 dan 
mewajibkan pustakawannya untuk Kerja Dari Rumah (KDR), 
seluruh layanan perpustakaan dialihkan secara daring.  Kondisi 
ini mengharuskan perpustakaan merubah strategi layanannya 
secara drastis. Inovasi sangat dibutuhkan perpustakaan dalam 
perubahan strategi layanannya ini. Berbagai upaya terus 
dilakukan Perpustakaan Kemendikbud dalam memberikan 
layanan kepada pemustaka di masa pandemi ini, antara lain:

1.  Mengembangkan dan mengop timalkan 
layanan daring  perpustakaan Kemend ikbu d 
Perpustakaan Kemendikbud telah memanfaatkan 
TIK dalam layanannya sejak diresmikan tahun 2004. 
TIK dimanfaatkan di hampir semua aspek layanan 
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perpustakaan, mulai dari pencatatan pengunjung/
pemustaka, pengolahan koleksi, keanggotaan, layanan 
sirkulasi, sampai yang terakhir perpustakaan digital. Tujuan 
dari pemanfaatan TIK dalam layanan perpustakaan adalah 
guna memberikan pelayanan prima kepada pemustaka, 
sekaligus meningkatkan efektifitas pekerjaan pustakawan. 
Hikmah di masa pandemi ini adalah layanan perpustakaan 
berbasis TIK menjadi pilihan utama yang dapat digunakan 
agar pemustaka tetap dapat mengakses perpustakaan 
secara daring. Di masa pandemi ini, perpustakaan 
Kemendikbud mengembangkan beberapa layanan daring 
baru dan mengoptimalkan layanan daring yang sudah ada, 
antara lain: 
a. Repositori institusi Kemendikbud
Repositori institusi Kemendikbud adalah layanan informasi 
digital yang menyediakan akses terbuka (open access) dan 
daring (online) kepada publik terkait dengan berbagai 
informasi publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan 
yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan 
Kemendikbud dalam berbagai format. Akses:http://
repositori.kemdikbud.go.id. 

Gambar 1. Repositori Institusi Kemendikbud
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b. Pustaka digital Kemendikbud
Pustaka digital Kemendikbud berisi bahan perpustakaan 
digital (ebook, ejournal, emagazine) akses terbuka (open 
access) bidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat 
diakses full-text oleh publik. Akses: http://pustaka-digital.
kemdikbud.go.id. 

Gambar 2. Pustaka Digital Kemendikbud

c. Jurnal elektronik Kemendikbud
Jurnal elektronik Kemendikbud adalah jurnal ilmiah bidang 
pendidikan dan kebudayaan dalam format elektronik 
menggunakan aplikasi Open Journal System (OJS) yang di-
terbitkan oleh unit kerja di lingkungan Kemendikbud. Ter-
dapat lebih dari 70 jurnal elektronik yang dapat diakses 
oleh publik secara full-text. Akses: https://perpustakaan.
kemdikbud.go.id/jurnal-kemendikbud.
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Gambar 3. Jurnal Elektronik Kemendikbud 

d. Jurnal elektronik internasional
Jurnal elektronik internasional adalah layanan penelu-
suran informasi/artikel jurnal elektronik internasional 
bidang pendidikan dan kebudayaan, baik yang dilanggan 
oleh Perpustakaan Kemendikbud maupun yang bersumber 
dari jejaring perpustakaan. Akses: https://perpustakaan.
kemdikbud.go.id/jurnal-internasional.

 

Gambar 4.Jurnal Elektronik Internasional 



190

e. Eperpusdikbud
EPerpusdikbud adalah aplikasi perpustakaan digital ber-
basis mobile berisi bahan perpustakaan digital (ebook, 
enewspaper, emagazine) terbitan penerbit umum yang 
dapat diakses full-text oleh publik melalui perangkat mo-
bile (Android  dan IOS).  Akses: https://perpustakaan.kem-
dikbud.go.id/eperpusdikbud.

Gambar 5. EPerpusdikbud    

f. Sistem Integrasi Koleksi Perpustakan Kemendikbud 
(SIKOPER)

SIKOPER adalah sistem pencarian yang mengintegrasikan 
Katalog Perpustakaan Kemendikbud, Katalog Induk Per-
pustakaan di Lingkungan Kemendikbud, Pustaka Digital 
Kemendikbud, Repositori Institusi Kemendikbud, Jurnal 
Elektronik Kemendikbud, dan EPerpusdikbud, yang juga 
terhubung dengan Indonesia One Search, WorldCat, dan 
Google. Akses: https://perpustakaan.kemdikbud.go.id  
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Gambar 6. Sistem Integrasi Koleksi Perpustakan Kemendikbud (SIKOPER)

2. Promosi perpustakaan di media digital

Promosi perpustakaan merupakan salah satu pekerjaan 
pokok yang harus dilakukan perpustakaan guna 
menyebarluaskan informasi dan layanan perpustakaan 
agar dapat diketahui publik secara luas. Pola promosi 
perpustakaan di era digital saat ini sudah banyak berubah 
dari era sebelumnya. Promosi tidak hanya dilakukan 
melalui brosur, poster, kegiatan kepustakawanan, dan 
media promosi konvensional lainnya, namun saat ini 
promosi perpustakaan juga dapat dilakukan melalui laman 
(website) dan media sosial.

Berbagai layanan daring yang dimiliki perpustakaan 
Kemendikbud dipromosikan melalui berbagai saluran 
media promosi digital yang dimiliki perpustakaan 
Kemendikbud, yaitu:

a. Laman (website) - https://perpustakaan.kemdikbud.
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go.id 
b. Facebook - https://www.facebook.com/perpustakaan-

dikbud 
c. Instagram-https://www.instagram.com/perpus-

takaandikbud  
d. Twitter - https://twitter.com/perpusdikbud  
e. Youtube-https://www.youtube.com/channel/UC-

gkY7xXpoKu0vE7-E4OchfQ 
f. Grup Media Sosial
   Perpustakaan Kemendikbud dalam mempromosikan 

layanan perpustakaan juga bergabung dalam berbagi 
grup media sosial, seperti WhatsApp Group dan Face-
book Groups yang anggotanya merupakan pemangku 
kepentingan Kemendikbud, seperti guru/dosen, siswa, 
mahasiswa, peneliti, pelaku budaya, dan sebagainya.

    

Gambar 7. Konten Promosi Perpustakaan Kemendikbud di Media Sosial

3. Mengembangkan jejaring komunitas dan pemangku 
kepentingan perpustakaan Kemendikbud
Paradigma perpustakaan abad 21 adalah perpustakaan 
tidak hanya sebagai tempat menyimpan, membaca, dan 
meminjam koleksi, perpustakaan juga harus dapat menjadi 
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pusat jejaring kegiatan bagi pemustakanya. Dalam kondisi 
normal, berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, work-
shop, bedah buku, mendongeng, putar film, dan sebagain-
ya diselenggarakan di perpustakaan Kemendikbud oleh 
berbagai komunitas. Di masa pandemi ini perpustakaan 
Kemendikbud ingin tetap berusaha memfasilitasi berb-
agai kegiatan komunitas tersebut dengan memanfaatkan 
TIK. Kegiatan bersama komunitas dan pemangku kepent-
ingan perpustakaan Kemendikbud ini merupakan bentuk 
pengembangan kerja sama/jejaring perpustakaan seperti 
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Ta-
hun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 42 ayat yang ber-
bunyi: perpustakaan melakukan kerja sama dengan berb-
agai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemusta-
ka. Kerja sama dan peningkatan layanan dilakukan dengan 
memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk kegiatan ber-
sama komunitas dan pemangku kepentingan perpustakaan 
yang dilakukan perpustakaan Kemendikbud selama masa 
pandemi, antara lain:
a. Bincang pustakawan Kemendikbud
Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan perpus-
takaan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian, 
perpustakaan Kemendikbud secara rutin mengadakan 
berbagai pertemuan dalam rangka koordinasi pengelolaan 
perpustakaan dan peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia pustakawan/pengelola perpustakaan. Namun di 
masa pandemi covid-19 ini pertemuan tidak dapat dilaku-
kan secara tatap muka, untuk itu pada tahun 2020 ini Per-
pustakaan Kemendikbud menyelenggarakan pertemuan 
antar pustakawan/pengelola perpustakaan di lingkungan 
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Kemendikbud secara daring dengan nama kegiatan “Bin-
cang Pustakawan Kemendikbud”. Tujuan dari kegiatan 
ini adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam 
pengelolaan perpustakaan seputar pengelolaan kolek-
si, layanan, pemanfaatan TIK, dan berbagai aspek kepus-
takawanan lainnya. Bincang Pustakawan Kemendikbud ini 
dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu. Kegiatan ini 
akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meet-
ing dengan durasi 1 - 1,5 jam.
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Gambar 8.Kegiatan Bincang Pustakawan Kemendikbud

b. Bincang sahabat perpusdikbud
Perpustakaan Kemendikbud tidak hanya melaku-
kan kegiatan teknis perpustakaan, namun juga harus 
membangun jejaring dan kerja sama yang baik dengan 
pemustaka. Perpustakaan dan pemustaka harus dapat 
berkolaborasi menciptakan kegiatan yang dapat meng-
hidupkan fungsi perpustakaan sebagai penghubung 
perpustakaan tersebut. Di Perpustakaan Kemendikbud 
terdapat Sahabat Perpusdikbud, yaitu forum komuni-
tas yang aktif berkegiatan di Perpustakan Kemendik-
bud. Namun di masa pandemi covid-19 ini kegiatan ko-
munitas ini tidak dapat dilakukan secara tatap muka, 
untuk itu pada tahun 2020 ini Perpustakaan Kemen-
dikbud menyelenggarakan pertemuan antar komuni-
tas Sahabat Perpusdikbud secara daring dengan nama 
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kegiatan “Bincang Sahabat Perpusdikbud”. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah berbagi pengetahuan, pengalaman, 
dan aktivitas komunitas Sahabat Perpusdikbud dalam 
rangka mendukung program merdeka belajar. Kegia-
tan ini juga merupakan sarana sosialisasi kebijakan 
Kemendikbud kepada publik, khususnya komunitas 
Sahabat Perpusdikbud. Bincang Sahabat Perpusdikbud 
ini dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu. Kegiatan 
ini akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom 
Meeting dengan durasi 1 jam.

Gambar 9.Kegiatan Bincang Sahabat Perpusdikbud

Berbagai langkah dan terobosan yang dilakukan per-
pustakaan Kemendikbud di masa pandemi ini mer-
upakan upaya agar pemustaka tetap dapat mengakses 
layanan perpustakaan Kemendikbud walaupun per-
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pustakan belum membuka layanan secara tatap muka. 
Layanan daring perpustakaan Kemendikbud ini juga 
mendukung program  merdeka belajar dimana bela-
jar dapat dari mana saja dan kapan saja. Terlebih di 
masa pandemi ini pembelajaran sebagian besar harus 
dilakukan dari rumah (Belajar Dari Rumah) dan se-
bagian pegawai juga masih melakukan pekerjaan dari 
rumah (Kerja Dari Rumah). Ke depan layanan daring 
perpustakaan Kemendikbud ini akan terus dikembang-
kan walaupun masa pandemi sudah berakhir, karena 
dengan layanan ini semakin memudahkan pemustaka 
mengakses perpustakaan Kemendikbud dari mana saja 
dan kapan saja.

BIODATA PENULIS

Chaidir Amir, S.Sos., M.A merupakan 
Pustakawan Ahli Muda di Perpustakaan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Ia mengawali karir sebagai 
Library Assistant di British Council 
Library Jakarta pada tahun 2003. Pada 
tahun 2005-2015 bekerja sebagai staf 
perpustakaan di Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Kemudian pada tahun  2015-2020 menjabat 
sebagai Kepala Subbagian Perpustakaan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini ia juga menjabat sebagai 
Sekretaris Jenderal Forum Perpustakaan Khusus Indonesia 
(FPKI) (Kepengurusan 2019-2021). Ia bisa dikontak di chaidir.
amir@kemdikbud.go.id; chaidiramir@gmail.com. 
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Tentang Perpusnas PRESS 

Perpusnas PRESS adalah Lembaga Penerbit Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 167 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 
tetang Pembentukan Penerbit Perpustakaan Nasional dan 
Tim Penerbit Perpustakaan Nasional. Tugas Perpusnas PRESS 
adalah menerbitkan karya tulis dan publikasi di bidang 
Perpustakaan dan Kepustakawanan. Perpusnas Press tercatat 
sebagai anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No.573/
DKI/2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Arah Perpusnas PRESS adalah menjadi Penerbit 
Publikasi Perpustakaan Nasional bidang perpustakaan dan 
kepustakawanan yang berkualitas dan unggul. Perpusnas 
PRESS dilandasi tujuan untuk 1). Melaksanakan penerbitan 
dan publikasi bidang perpustakaan dan kepustakawanan baik 
cetak maupun elektronik; 2). Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas terbitan bidang perpustakaan dan kepustakawanan; 
3). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penerbitan dan 
pengelolaannya; 4). Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 
informasi untuk mendukung publikasi penerbitan; dan 5). 
Menjadi mitra bagi penulis untuk menghasilkan karya tulis 
bidang perpustakaan dan kepustakawanan.

Perpusnas PRESS mengundang pustakawan khususnya 
dan masyarakat pada umumnya yang memiliki gagasan dan 
pemikiran tentang perpustakaan, kepustakawanan dan bidang 
lainnya yang relevan dengan kebijakan Perpustakaan Nasional 
untuk dapat menuangkannya dalam tulisan sehingga dapat 
dibukukan dan diterbitkan.
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