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ABSTRAK 

Penggunaan teknologi media baru di perpustakaan Universitas Airlangga (Unair) 

telah membuka peluang bagi pengguna untuk terlibat lebih aktif dan melakukan 

kolaborasi dengan pustakawan sebagai co-produsen informasi. Tujuan dari studi 

ini adalah untuk menggambarkan partisipasi perpustakaan yang tumbuh dan 

berkembang di perpustakaan Unair dilihat dari sudut pandang pengguna dan 

pustakawan serta mengidentifikasi apa saja faktor keberhasilan dan keberlanjutan 

yang mendorong partisipasi pengguna dan pustakawan di perpustakaan. Studi ini 

penting karena pada era ini perpustakaan harus mengubah citra mereka dari 

sebuah organisasi hegemonik yang mengatur informasi dan pengetahuan sesuka 

hati menjadi organisasi yang memfasilitasi kreatifitas dan menampung segala 

bentuk ekspresi intelektual melalui partisipasi aktif pengguna di perpustakaan. 

Lebih spesifik dalam studi ini, penulis menggambarkan partisipasi perpustakaan 

yang tumbuh dan berkembang di perpustakaan Unair menggunakan metode 

kuantitaif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive pada pengguna 

dan pustakawan perpustakaan Unair. Penulis mengumpulkan data dengan 

menyebarkan angket dan diikuti probing serta studi literatur terkait sebagai 

penguat data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan aplikasi SPPS. Hasil 

studi ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi media baru di perpustakaan 

Unair merupakan penyebab utama dari meningkatnya partisipasi diantara 

pengguna dan pustakawan, sehingga membentuk suatu pola partisipasi. Pola 

partisipasi perpustakaan yang ada di perpustakaan Unair dimulai dari komunitas 

(pengguna dan pustakawan) yang diberdayakan sehingga meningkatkan 

pengalaman perpustakaan komunitas. Selain pola yang terbentuk, dari studi ini 

diketahui pula bahwa partisipasi pengguna dan pustakawan yang dilakukan secara 

offline lebih tinggi dibandingkan partisipasi secara online.  

 

Kata Kunci: Participatory Library, Perpustakaan Universitas Airlangga, 

Pustakawan dan Pengguna, Teknologi Media Baru 

 

ABTRACT 

The use of new media technologies in the Airlangga University’s (Unair’s) library 

has opened up opportunities for users to engage more actively and can 

collaborate with librarians as co-producers of information. The purpose of this 

study is to the description participatory library in Unair's library from the point of 

view of users and librarians in accordance with existing theories. Furthermore, 

the researcher wants to identify what success and sustainability factors encourage 

the participation of users and librarians in the library. This study is important 
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because in today's era libraries must transform their image from a hegemonic 

organization that organizes information and knowledge at will into an 

organization that facilitates creativity and accommodates all forms of intellectual 

expression through the active participation of users in the library. More 

specifically in this study, the authors describe the growing participatory library in 

Unair's library using descriptive quantitative methods with purposive sampling 

techniques on users and librarians of Unair libraries. Initially, the researcher 

collected data by distributing questionnaires, probing and reviewing some related 

literature as a data amplifier that has accumulated, then process it with SPPS 

application. The results of this study indicate that the application of new media 

technologies in the library of Unair is a major cause of increased participation 

among users and librarians, thus forming a pattern of participation. The pattern 

of the participatory library in Unair's library begins with empowered 

communities (users and librarians) thus enhancing the community library 

experience. In addition to the patterns formed, from this study also known that the 

participation of users and librarians who are done offline is higher than online 

participation.  
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I. PENDAHULUAN 

Partisipasi dan keterlibatan aktif pengguna di dalam perpustakaan menjadi 

suatu hal yang perlu untuk ditumbuhkan dan dikembangkan oleh pengelola 

perpustakaan. Hal ini tidak terlepas dari sentralnya peran ataupun keberadaan 

pengguna bagi keberlangsungan perpustakaan. Maka tidak mengherankan apabila 

Mannes (2006) menyebut pengguna sebagai stakeholder yang sangat penting di 

dalam perpustakaan. Sejalan dengan Mannes, hasil penelitian oleh Xu, dkk. 

(2009) menyoroti peran penting keterlibatan pengguna dalam operasional 

perpustakaan. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa interaksi, 

kolaborasi, dan partisipasi merupakan hal penting dari perpustakaan modern. 

Pengguna dapat berkontribusi pada pengembangan perpustakaan dan saling 

bekerja sama dengan pustakawan untuk menciptakan layanan berbasis pengguna 

(Xu, dkk., 2009 dan Nguyen, 2015).  

Tumbuhnya keterlibatan aktif pengguna di perpustakaan juga didorong oleh 

penggunaan teknologi media baru yang semakin masif di perpustakaan. Dalam 

beberapa kasus, perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi di 

Indonesia tidak hanya memanfaatkan satu jenis teknologi media baru saja. 



Namun, saat ini perpustakaan melakukan integrasi atau penggabungan berbagai 

jenis teknologi media baru. Penggabungan yang dilakukan tersebut tidak terlepas 

dari adanya kesadaran dari pihak perpustakaan terhadap adanya revolusi teknologi 

informasi dan komunikasi yang terjadi dan telah menyebabkan perubahan di 

berbagai bidang kehidupan masyarakat post-industrial. Lebih dari itu, 

penggabungan berbagai jenis teknologi media baru juga membantu perpustakaan 

untuk mengumpulkan dan mengonsumsi informasi dari media lainnya yang saling 

terhubung. Sejalan dengan hal tersebut, Preston (dalam Sugihartati, 2014) 

menjelaskan adanya penggabungan berbagai media ini menyebabkan terjadinya 

perubahan yang signifikan dalam hal penciptaan, penyebaran, dan pemrosesan 

seluruh bentuk informasi. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa 

penggabungan berbagai jenis teknologi media baru ini membuat perpustakaan 

ataupun pengguna dapat berperan sebagai pencipta, distributor maupun 

pengonsumsi informasi dalam satu waktu. Seperti yang diungkapkan Xu dkk, 

(2009) bahwa pengguna berperan aktif dalam pembuatan konten dan juga menjadi 

penyebar informasi aktif melalui lingkungan sosial media seperti Facebook, 

Twitter, dan blog.  

Seperti yang diketahui, pustakawan dan pengguna merupakan dua 

pemangku kepentingan utama di perpustakaan yang senantiasa selalu 

berhubungan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi digital dan sosial media 

yang diimbangi oleh profesionalitas dari para pengelola perpustakaan ini telah 

membuat hubungan antara perpustakaan dan pengguna mengalami pergeseran. 

Hubungan antara perpustakaan dan pengguna pun bergeser menjadi hubungan 

antara penyedia layanan informasi dan client atau partner (Nguyen, dkk., 2012 

dan Rasmussen, 2016). Maksudnya yaitu pengguna tidak hanya sebagai pengguna 

informasi (consumers), melainkan juga berperan sebagai pencipta (co-creator) 

serta penyedia informasi (provider).   

Di perpustakaan Unair, keterlibatan dan partisipasi pengguna dapat 

dikatakan sudah tumbuh dan berkembang. Hal tersebut dapat ditinjau dari 

keikutsertaan pengguna dan pustakawan dalam berbagai kegiatan dan layanan 

serta fasilitas yang disediakan. Sebagai contoh, beberapa pengguna memberikan 

apresiasi dan keterlibatannya dengan cara mengomentari ataupun membagikan 



konten informasi yang diunggah perpustakaan. Bahkan perpustakaan Unair telah 

mengintegrasikan sosial media dengan layanan yang dimiliki untuk menarik 

perhatian pengguna mereka. Sebagai contoh, dalam kegiatan pengembangan 

koleksi, perpustakaan menyediakan link khusus di situs web mereka terkait bahan 

koleksi apa saja yang diinginkan oleh pengguna.  

Contoh lainnya yaitu perpustakaan Unair juga baru-baru ini mengadakan 

lomba karya tulis ilmiah dan Vlog #UnairLibraryVlogContest 2017 yang 

bertemakan perpustakaan Unair. Perpustakaan Unair mengadakan lomba Vlog 

tersebut selain untuk menyambut hari jadi perpustakaan juga untuk membangun 

partisipasi aktif pengguna perpustakaan. Kegiatan lainnya yang diadakan untuk 

menarik partisipasi dan keterlibatan pengguna yakni pelaksanaan beberapa library 

class seperti Online Research Management (ORM), pelatihan aplikasi manager 

(Mendeley), pelatihan aplikasi similarity checker (Turnitin), serta pelatihan MS 

Word Skill. Terdapat pula program musicoustic yang digelar mulai januari 2018 

di lobi perpustakaan kampus B Unair dan terbuka bagi seluruh pengguna 

perpustakaan Unair. 

Akun sosial media perpustakaan seperti Facebook, Twitter dan Instagram 

juga cukup mendapat banyak perhatian dari para pengguna. Misalnya saja di 

facebook, perpustakaan Unair memiliki 3617 penggemar, di Twitter sebanyak 

6174 pengikut dan di Instagram sebanyak 752 pengikut. Banyaknya jumlah 

pengikut ataupun penggemar di sosial media tersebut menunjukkan bentuk 

ketertarikan pengguna untuk mengetahui segala macam informasi terkait layanan 

dan kegiatan yang akan diadakan. Meskipun demikian, interaksi yang terjadi 

antara pustakawan dan pengguna melalui sosial media tersebut cenderung satu 

arah. Hal tersebut dapat dilihat pada setiap mention, ulasan, komentar, dan tagging 

yang dilakukan pengguna pada setiap postingan perpustakaan Unair. Selain itu, 

sebagian besar halaman Facebook perpustakaan digunakan untuk pemberitahuan 

pengumuman dan acara, bukan komunikasi yang sebagaimana mestinya 

dilakukan. Fakta tersebut tentunya menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi 

perpustakaan untuk menarik keterlibatan pengguna di dalam dunia virtual, 

mengingat pengguna pada era seperti sekarang ini adalah jantung perpustakaan.  



Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik dan penting dilakukan 

untuk menggambarkan keterlibatan pengguna di dalam perpustakaan, khususnya 

di perpustakaan Unair Selain itu, studi tentang partisipasi pustakawan dan 

pengguna di dalam perpustakaan di Indonesia belum banyak dilakukan. Salah satu 

penelitian tentang partisipasi di perpustakaan pernah dilakukan oleh Yulianto dkk 

(2016). Namun demikian, penelitian dari Yulianto dkk. ini hanya berfokus pada 

partisipasi pengguna pada sosial media Facebook perpustakaan nasional RI. 

Sedangkan penelitian partisipasi pengguna dan pustakawan, baik secara fisik 

maupun visual belum pernah dilakukan, terutama pada perpustakaan perguruan 

tinggi, sehingga menjadi penting untuk dilakukan sebagai bahan evaluasi 

pemilihan dan penetapan layanan dan program perpustakaan yang menarik bagi 

pengguna.  

Selain itu, dengan dideskripsikannya partisipasi di perpustakaan perguruan 

tinggi yang terekam dalam setiap penggunaan layanan dan keikutsertaan 

pengguna dalam berbagai layanan dan program perpustakaan juga dapat 

digunakan untuk menambah khazanah pengetahuan tentang konsep partisipasi 

perpustakaan dan secara praktisnya dapat mengubah pemikiran tentang 

perpustakaan yang merupakan organisasi pengetahuan hegemonik yang mengatur 

informasi dan pengetahuan sesuka hati mereka, menjadi organisasi yang 

memfasilitasi dan menampung keragaman ekspresi intelektual melalui partisipasi 

pengguna (Deodato, 2015). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi keilmuan dalam pembelajaran di bidang Ilmu Informasi 

dan Perpustakaan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk pemecahan 

permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan ini terkait keeksistensian mereka 

dalam persaingan dengan teknologi digital di era revolusi teknologi informasi saat 

ini.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Library Participatory Model pada Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Participatory library merupakan sebuah istilah yang merujuk pada 

kemungkinan pengguna untuk dapat terlibat dan mengambil bagian atau peran 

dalam fungsi perpustakaan, misalnya katalogisasi (Lankes dkk., 2007). 



Participatory library bersifat terbuka dan transparan, serta komunikasi dengan 

pengguna dilakukan secara lebih intens melalui banyak medium. Lebih lanjut, 

dalam konsep participatory library ini pengguna harus dilibatkan dalam 

brainstorming, agar mendapatkan gagasan dan layanan baru yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna serta dilibatkan dalam proses evaluasi dan peninjauan 

(Stephen & Collins, 2007). Keterlibatan pengguna di sebuah institusi budaya 

dalam hal ini tidak hanya terbatas pada ruang virtual saja, melainkan juga dapat 

berekspansi ke ruang fisik (Simon dalam Rasmussen, 2016). 

Pola participatory library dalam penelitian ini didefinikan sebagai suatu 

ketetapan atau kekonsistenan pengguna dan pustakawan perpustakaan Unair 

berpartisipasi atau terlibat aktif dalam setiap kegiatan, program, dan layanan yang 

disediakan oleh perpustakaan melalui kolaborasi, berbagi tanggung jawab 

pekerjaan, keterhubungan, melakukan tutor sebaya, memberikan wewenang 

kepada pengguna, memproduksi informasi, dan menyumbangkan ide-ide, baik 

secara langsung maupun virtual (Nguyen, 2015) yang tergambar dalam beberapa 

aspek berikut. 

a. Causal Condition adalah peristiwa yang menjadi latar belakang pengembangan 

suatu fenomena. Aspek causal condition ini dapat ditinjau dari dua komponen 

antara lain penggunaan teknologi baru seperti web 2.0 yang diadopsi ke dalam 

bentuk library 2.0 yang bersifat user generated content seperti sosial media, 

weblog, social bookmarking, tangging, RSS feed dan wiki. Di dalam komponen 

pengadopsian teknologi ini juga menyangkut tentang kemampuan pustakawan 

untuk menjalankan berbagai jenis teknologi new media tersebut. Komponen yang 

kedua adalah persaingan antar perpustakaan perguruan tinggi.  

b. Fenomena merupakan ide intidari pengembangan participatory libraryyang 

direpresentasikan sebagai konsep yaitu community, empowerment, dan 

experience. Kategori komunitas merupakan sekelompok orang, dalam hal ini 

pustakawan dan pengguna yang melakukan kegiatan seperti connecting, sharing, 

dan peer group. Kategori empowerment merupakan proses pemberian wewenang 

kepada pengguna sebagai jawaban atas perubahan kondisi zaman yang terjadi  



saat ini. Terakhir, komponen experience merupakan luaran yang didapatkan 

pengguna setelah berhubungan dengan perpustakaan.  

c. Inter/Action merupakan tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan 

perpustakaan sebagai bentuk respon dari kemunculan fenomena. Aspek 

inter/action dapat ditinjau dari penciptaan lingkungan yang menguntungkan 

(creating a favourable environment), membangun “taman bermain” (establishing 

playground), partisipasi atau keterlibatan (getting involved), dan kontribusi 

(contributing).  

d. Contextual Condition adalah konteks di mana inter/action terjadi yang 

merupakan respon dari adanya fenomena (community, empowerment, dan 

experience). Aspek Contextual Conditiondapat ditinjau dari shared interest, 

fasilitas di ruang maya dan fisik serta antusiasme dan volunteering  

e. Intervening Condition merupakan aspek yang mempengaruhi inter/action yang 

terdiri dari persepsi, kebijakan, serta pendidikan dan latihan.  

f. Outcome adalah hasil yang muncul akibat adanya inter/action yang sebelumnya 

telah dipengaruhi oleh aspek contextual condition dan intervening condition. 

Aspek Outcome dapat ditinjau dari adanya komunitas belajar (learning 

community), equality (kesetaraan), layanan yang disesuaikan (better-tailored 

service), dan peningkatan pengalaman perpustakaan (enhanced library 

experience).  

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif tipe deskriptif. 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan dan 

mendeskripsikan participatory library yang terbangun di perpustakaan Unair dan 

mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan di 

perpustakaan Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Pemilihan perpustakaan 

Unair sebagai lokasi penelitian tidak terlepas dari kenyataan bahwa perpustakaan 

Unair merupakan salah satu contoh perpustakaan yang mampu menumbuhkan 

participatory library melalui tingginya pemanfaatan teknologi informasi dan 



media baru untuk kelancaran kegiatan, program dan layanan seperti seminar, 

library 101, Online Research Management (ORM), dan lain sebagainya. Selain 

itu, kondisi lingkungan perpustakaan Unair juga tergolong menarik dan nyaman 

dengan diadakannya ruang-ruang khusus untuk diskusi, membaca buku, dan ruang 

belajar. Lokasi ini juga dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan tujuan penelitian 

ini yakni mengetahui gambaran perilaku participatory library yang terbangun di 

perpustakaan perguruan tinggi.  

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 107 orang yang terdiri dari 

97 orang pengguna dan 10 orang pustakawan. Seluruh responden dipilih secara 

purposive. Kriteria responden yang ditetapkan sebagai berikut: (1) Pengguna yang 

mengikuti atau berteman dengan official akun sosial media perpustakaan; (2) 

Pengguna yang melakukan aktivitas dan partisipasi (komentar, suka, berbagi 

informasi, melakukan tagging dan sebagainya) sebanyak minimal 1 (satu) kali 

dalam sosial media perpustakaan Unair (Facebook, Twitter dan Instagram). 

Partisipasi dalam sosial media perpustakaan Unair ini dengan tidak 

memperhatikan konten yang diposting; (3) Pengguna berkunjung minimal 3 (tiga) 

kali dalam sebulan ke perpustakaan dan berpartisipasi serta terlibat secara aktif 

baik secara fisik dalam setiap kegiatan, program dan layanan yang disediakan oleh 

perpustakaan seperti program Library 101, Online Research Management (ORM), 

Aplikasi Reference Manager, Aplikasi Similarity Checker, Media Presentasi 

Animasi, program pengabdian masyarakat dan lain sebagainya; (4) Pustakawan 

yang melakukan interaski dengan pengguna dan terlibat atau menjadi 

penanggungjawab dalam salah satu kegiatan/program perpustakaan; (5) 

Pustakawan yang bertugas memantau sosial media perpustakaan (HUMAS); dan 

(6) Pustakawan yang bertanggungjawab dalam bidang teknologi informasi. 

Untuk proses pengumpulan data primer, prnrlitian ini menggunakan 

kuesioner dan probing. Sementara itu pengumpulan data sekunder berupa jurnal, 

buku teks, Koran, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan konsep 

participatory library, penggunaan sosial media oleh mahasiswa, serta kondisi 

perpustakaan di era digital. Selain itu dilakukan juga pengamatan dengan cara 

memantau kecenderungan mahasiswa dalam berpartisipasi dan mengikuti kegiatan 

di perpustakaan Unair serta memantau penggunaan sosial media oleh mahasiswa 



yang mengikuti akun ofisial perpustakaan. Selain itu, peneliti juga memantau 

setiap konten yang diposting oleh perpustakaan di sosial media. Nantinya, data 

dari hasil observasi akan digunakan peneliti untuk menjelaskan gambaran umum 

lokasi penelitian. 

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data. 

Pengolahan data dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu editing, coding, dan 

tabulasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan melakukan review terhadap 

berbagai hasil kajian tentang participatoy library.. Review ini penting dilakukan 

untuk memahami berbagai kondisi partisipasi perpustakaan yang berkembang di 

perpustakaan Unair serta mengetahui faktor yang mendorong keberhasilan dan 

keberlanjutan partisipasi perpustakaan. Selanjutnya, data yang telah dianalisis dan 

diolah dengan program SPSS ditampilkan dalam bentuk tabel. Data yang telah 

diklasifikasi, kemudian akan dianalisis dan diinterpretasi secara teoritik atau 

dianalisis dengan cara dibandingkan dengan studi-studi terdahulu yang telah ada. 

Di akhir laporan, selain ditampilkan kembali beberapa temuan pokok studi yang 

telah dilakukan, juga ditampilkan kesimpulan serta rekomendasi program yang 

bermanfaat untuk pengembangan kegiatan participatory library, baik secara 

praktis maupun teoritis.  

IV. PEMBAHASAN 

  Beberapa pakar menggambarkan partisipasi perpustakaan (participatory 

library) sebagai sebuah istilah yang mengacu pada ketertarikan, keterlibatan, 

keaktifan dan ekspresi kreatif yang ditunjukkan oleh segenap pemangku 

kepentingan di perpustakaan (pengguna dan pustakawan). Perilaku aktif pengguna 

dan pustakawan di perpustakaan, baik secara langsung maupun online ditunjukkan 

dengan cara berinteraksi, ikut serta dalam berbagai kegiatan, berkolaborasi, serta 

menyumbangkan ide-ide untuk pengembangan dan keberlanjutan perpustakaan. 

Berdasarkan hal tersebut, pengguna tidak lagi hanya menjadi pengguna layanan 

(consumers), melainkan telah memiliki posisi yang tidak kalah penting dengan 

pustakawan yakni sebagai co-creator pembuatan konten ataupun layanan (Xu, 

2009, Nguyen, dkk., 2012 dan Rasmussen, 2016).  



  Menurut penuturan sebagian besar responden (pustakawan), penerapan 

atau pengadopsian teknologi informasi berupa media baru menjadi salah satu 

penyebab perlunya ditumbuhkan dan dikembangkannya konsep participatory 

library di perpustakaan. Berkaitan dengan komponen pengadopsian teknologi 

media baru yang dilakukan oleh perpustakaan Unair, terdapat beberapa jenis 

teknologi media baru yang telah diadopsi dan diterapkan ke dalam bentuk Library 

2.0. Berdasarkan temuan data di lapangan, jenis teknologi media baru yang telah 

diadposi dan diterapkan yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, 

Blog, Friendster, Wikis (Wikipedia) dan lainnya.  

  Dari beberapa jenis teknologi media baru tersebut, Facebook dan 

Instagram masing-masing dengan prosentase sebesar 10% dan 90% menjadi 

media baru yang paling sering digunakan oleh perpustakaan Unair. Tingginya 

penggunaan facebook dan instagram tidak terlepas dari meningkatnya popularitas 

media sosial tersebut di kalangan masyarakat, tidak terkecuali oleh lembaga 

seperti perpustakaan Kedua jenis teknologi media baru tesebut menawarkan 

sebuah ikatan yang relevan dengan orang lain, baik dalam grup ataupun personal 

untuk berbagi informasi. Selain itu, dapat pula ditinjau dari segi perkembangan 

fitur dari kedua sosial media tersebut. Seiring dengan perkembangan penggunaan 

facebook dan instagram di kalangan masyarakat, beberapa fitur ditambahkan 

sesuai dengan kebutuhan penggunanya seperti fitur jajak pendapat dan live 

streaming. Tentunya, penambahan fitur tersebut semakin memanjakan dan 

menarik perhatian masyarakat umum maupun instansi untuk menggunakan 

facebook dan instagram.   

Keberadaan teknologi media baru atau Library 2.0 juga perlu diimbangi 

oleh kemampuan pustakawan mengoperasikan teknologi tersebut. Hal tersebut 

diperlukan karena peran pustakawan menjadi semakin kompleks yakni tidak 

hanya menjadi penyedia ataupun pengelola koleksi saja, namun lebih dari itu 

pustakawan juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi 

(komunikasi verbal ataupun tertulis), open mind, dan memiliki karakter berbagi 

(Harysanti, 2010) sehingga nantinya bisa menjadi Librarian 2.0. Dengan 

demikian, posisi atau pekerjaan sebagai seorang pustakawan menjadi lebih 

menantang daripada sebelumnya (Nguyen, 2015).  



Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pustakawan 

perpustakaan Unair memiliki dan menguasai lebih dari satu jenis teknologi media 

baru yaitu Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, Twitter, Linkedln, dan 

Youtube. Para pustakawan perpustakaan Unair memiliki berbagai alasan yang 

mendasari penggunaan teknologi media baru seperti tuntutan pekerjaan, 

kebutuhan untuk selalu berkomunikasi dengan teman dan keluarga hingga untuk 

kebutuhan update informasi terkini di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh 

Nguyen (2015) bahwa beberapa pustakawan menggunakan teknologi media baru 

untuk tujuan pribadi seperti hiburan dan komunikasi dengan teman ataupun 

keluarga.  

Untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri pustakawan dalam 

menggunakan teknologi media baru untuk pekerjaan, pihak perpustakaan Unair 

tidak jarang mengikutsertakan para pustakawannya dalam sebuah workshop atau 

pelatihan teknologi baru perpustakaan. Tindakan yang dilakukan oleh 

perpustakaan Unair tersebut sejalan dengan pemikiran dari Nguyen (2015) yang 

menyatakan bahwa pengenalan dan pengaplikasi teknologi media baru ataupun 

teknologi baru perpustakaan sangat penting untuk para pustakawan. Hal tersebut 

dapat dimulai dengan cara pustakawan mulai menggunakan facebook, blogs, dan 

instant messanging (IM).  

Selanjutnya, partisipasi perpustakaan (participatory library) dalam sebuah 

perpustakaan, dapat dilhat dari keaktifan komunitas (pengguna dan pustakawan) 

pada setiap kegiatan, layanan dan fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. 

Namun lebih dari itu, partisipasi perpustakaan juga berkaitan dengan kondisi 

lingkungan perpustakaan yang nyaman untuk pengguna beraktivitas, loyalitas dan 

kontribusi pengguna, sikap pustakawan pada saat melayani pengguna, 

pengaplikasian teknologi media baru, kebijakan perpustakaan serta pendidikan 

dan pelatihan yang menjadi bekal pustakawan dalam bekerja. Apabila partisipasi 

perpustakaan telah terbangun maka akan menghasilkan luaran seperti tumbuhnya 

komunitas belajar, kesetaraan dan pengalaman perpustakaan pengguna semakin 

meningkat.  

Dari studi ini diketahui bahwa di kalangan pengguna dan pustakawan 

sesungguhnya telah tumbuh budaya partisipasi dalam diri masing-masing. Hal 



tersebut dapat ditinjau dari tiga komponen utama yang menjadi landasan dari 

konsep participatory library yaitu komunitas (pengguna dan pustakawaan), 

pemberdayaan dan pengalaman perpustakaan (Nguyen, 2015). Berdasarkan hal 

tersebut, diketahui bahwa komunitas perpustakaan Unair (pengguna dan 

pustakawan) selalu terhubung satu sama lain. Menurut Jenkins, saling terhubung 

dengan tetap menjaga interaksi antar pustakawan dan pengguna merupakan salah 

bentuk budaya partisipasi yakni afiliasi (Jenkins, 2009). Bentuk afisilasi ini 

menunjukkan bahwa antara pengguna dan pustakawan terdapat pertalian 

keanggotaan di jejaring sosial. Dengan tetap terhubung satu sama lain, 

memudahkan kedua belah pihak untuk melakukan sharing serta menguatkan 

dukungan sebaya.  

Adanya kegiatan berupa sharing dan dukungan sebaya yang dilakukan 

oleh pengguna dan pustakawan tersebut, secara tidak langsung mendorong 

dilakukannya pemberdayaan oleh perpustakaan, sehingga tercipta hak pengguna 

perpustakaan Unair yang semakin besar, bisa menjadi prosumer, dan melakukan 

kemitraan yang lebih intens. Berkembangnya pemberdayaan komunitas tersebut, 

otomatis dapat meningkatkan pengalaman perpustakaan. Saat pengguna 

perpustakaan memanfaatkan dan sudah menganggap perpustakaan sebagai “taman 

bermain” dan melakukan berbagai macam aktivitas di dalamnya, maka pada saat 

itu pula kenyamanan beraktivitas dan kesan positif dari pengguna didapatkan. 

Sebaliknya, adanya “taman bermain” yang baik akan menciptakan pemberdayaan 

yang semakin aktif. Pengalaman perpustakaan yang tercipta juga membantu 

membangun komunitas yang membutuhkan “taman bermain” untuk melaksanakan 

koneksi, sharing dan dukungan sebaya.  

Menurut Nguyen (2012) munculnya pengalaman perpustakaan pengguna 

juga didasarkan atas terciptanya lingkungan perpustakaan yang nyaman sehingga 

memberikan kesan dan perasaan positif saat pengguna mengenal dan 

menggunakan layanan yang disediakan perpustakaan. Lebih lanjut, pengalaman 

perpustakaan juga dapat tumbuh dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan 

pustakawan kepada pengguna (Nguyen, 2012). Seperti yang diketahui, sikap 

pustakawan pada saat melayani pengguna memang menjadi poin penting dalam 

organisasi berbasis jasa seperti perpustakaan. Prinsipnya adalah pengguna adalah 



raja yang harus dilayani dan dipenuhi kebutuhannya, yang nantinya akan berujung 

pada kepuasan dan penilaian positif pengguna terhadap pustakawan dan 

perpustakaan. Penilaian pengguna perpustakaan Unair tentang pustakawan 

bermacam-macam. Beberapa ada yang menilai pustakawan Unair sudah ramah, 

tanggap, antusias, dan berdedikasi. Beberapa lainnya ada yang menilai bahwa 

pustakawan kurang solutif dan terkadang “cuek” apabila ada pengguna yang 

mengalami kebingungan. 

Di samping sikap pustakawan dalam hal pelayanan, disediakannya 

berbagai macam “taman bermain” berupa ruang-ruang fisik maupun virtual yang 

lebih mengesankan juga perlu dilakukan. Menurut Jochumsen dkk (dalam 

Rasmussen, 2016) mengungkapkan bahwa perpustakaan dapat berperan sebagai 

empat model/tipe ruang yang bisa digunakan sebagai alat untuk pengembangan 

perpustakaan yaitu sebagai ruang inspirasi, ruang belajar, ruang pertemuan dan 

ruang performatif. Keempat model ruang tersebut tidak harus ada secara nyata 

atau konkret, akan tetapi lebih ke perannya yang dapat dijadikan sebagai tempat 

untuk mencari inspirasi, belajar, melakukan pertemuan dan membuat karya 

kreatif.  

Di perpustakaan Unair sendiri, empat model ruang tersebut sudah 

terpenuhi secara keseluruhan. Pengguna dapat menjadikan perpustakaan Unair 

sebagai ruang untuk mencari inspirasi dengan disediakannya berbagai macam 

koleksi yang dapat dibaca untuk menemukan inspirasi dalam membuat karya, baik 

akademik maupun non akademik. Selain itu, perpustakaan Unair juga dapat 

dijadikan sebagai ruang untuk belajar, baik secara pribadi ataupun berkelompok 

serta bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pertemuan (formal atau 

informal) dengan teman atau rekan bisnis. Terakhir, perpustakaan Unair juga 

dapat dijadikan sebagai ruang untuk menghasilkan karya kreatif seperti 

pembuatan video oleh beberapa pengguna dan menjadikan perpustakaan Unair 

sebagai lokasi syuting. Lebih lanjut, perpustakaan Unair telah melakukan 

transformasi lewat salah satu ruang fisik yang disediakan yakni American Corner, 

di mana pengguna dapat bersantai dengan melakukan berbagai kegiatan bermain 

seperti bermain monopoli, bermain virtual reality, menonton film, hingga karaoke 

bersama. Kegiatan-kegiatan semacam itu bukanlah suatu hal yang tabu lagi 



dilakukan di perpustakaan. Hal ini mengacu pada konsep partisipasi perpustakaan 

yang diajukan oleh Nguyen (2012) bahwa perpustakaan modern itu harus mampu 

menciptakan sebuah perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk bekerja, 

melainkan juga sebagai tempat untuk bermain.   

Namun demikian, penyediaan fasilitas yang menawarkan beragam layanan 

inovatif untuk pengguna tidak cukup untuk pengalaman perpustakaan yang baik. 

Beberapa pengguna perpustakaan Unair menyoroti tentang tampilan fisik dan 

virtual perpustakaan (Nguyen, 2012), karena tampilan yang mengesankan akan 

memunculkan penilaian yang positif dan memberikan rasa nyaman bagi 

pengguna, sehingga “taman bermain” yang diharapkan dapat tercipta untuk 

mendukung segala bentuk aktivitas pengguna di perpustakaan.  

Dari temuan data di lapangan, diketahui bahwa mayoritas pengguna 

menyatakan tampilan ruang fisik maupun virtual perpustakaan Unair sudah cukup 

nyaman untuk dijadikan sebagai tempat untuk bekerja dan membaca serta 

relaksasi atau bersantai sejenak. Secara virtual pun sudah cukup menarik dengan 

berbagai konten dan fitur yang bervariasi. Namun beberapa pengguna 

mengungkapkan jika tampilan atau desain fisik perpustakaan terkadang 

menimbulkan kesan kurang nyaman karena banyaknya gangguan yang muncul 

pada saat ingin berkonsentrasi untuk suatu pekerjaan. Begitu pula dengan 

tampilan virtual yang masih perlu untuk dibenahi seperi konten, layaout, 

pembaruan sistem hingga fitur tambahan. 

Di sisi lain, pihak perpustakaan juga perlu untuk meningkatkan 

kemampuan pustakawannya agar kenyaman perpustakaan dan pelaksanaan 

kegiatan partisipatif tetap dapat berlangsung di perpustakaan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Nguyen (2015) bahwa peningkatan skill yang ditujukan kepada 

pustakawan diperlukan untuk membantu mempermudah pekerjaan mereka dan 

tercapainya kepuasan dalam bekerja.  

Selanjutnya, layanan partisipastif yang telah tumbuh dan berkembang di 

perpustakaan akan menghasilkan luaran salah satunya berupa komunitas belajar. 

Dari data di lapangan ditunjukkan bahwa komunitas belajar di perpustakaan Unair 

dapat ditinjau dari disediakannya berbagai forum belajar resmi oleh pihak 

perpustakaan seperti forum belajar bahasa dan teknologi informasi. Luaran 



lainnya yang dihasilkan adalah adanya bentuk apresiasi perpustakaan pada 

kritik/saran pengguna perpustakaan Unair yang diwujudkan dengan selalu 

berusaha membalas setiap masukan yang diberikan. Di samping itu, terdapat 

berbagai jenis kegiatan perpustakaan yang tidak hanya dapat dinikmati oleh 

pengguna internal, tapi juga dapat dinikmati oleh pengguna eksternal. Data dari 

hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Nguyen dkk (2012 dan 2015) 

menyebutkan komunitas belajar, kesetaraan antar pengguna dihasilkan dari sudah 

terbentuknya partisipasi perpustakaan yang cukup baik di suatu perpustakaan. 

Namun demikian, kegiatan partisipasi yang sebenarnya telah tumbuh pada 

diri pengguna dan pustakawan, khususnya pengguna, tidak dipraktikkan dan 

disalurkan dalam semua layanan ataupun program perpustakaan, melainkan hanya 

pada layanan dan program tertentu saja. Selain itu, partisipasi yang mereka 

tunjukkan lebih dominan pada layanan dan program yang dilakukan secara 

langsung, dibandingkan pada layanan dan program di dunia maya. Hal ini 

diketahui dari temuan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna 

menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan berbagi pengalaman 

perpustakaan secara online dan juga dukungan sebaya yang diberikan secara 

online melalui sosial media sebagian besar (73,2%) tidak pernah dilakukan oleh 

pengguna. Selain kedua hal tersebut, bentuk partisipasi online yang dilakukan 

oleh pengguna perpustakaan hanya sebatas pada kegiatan blogwalking ataupun 

melihat instastory yang dipost di Instagram. Kegiatan yang lebih bernilai 

semacam berkomentar, melakukan review tentang perpustakaan ataupun membuat 

opini atau artikel terkait perpustakaan yang diupload di sosial media sangat jarang 

dilakukan oleh pengguna perpustakaan. Tentu saja hal tersebut menyebabkan 

adanya ketidakseimbangan dalam kegiatan partisipasi perpustakaan. Padahal, 

apabila mengingat era saat ini, di mana pengguna perpustakaan yang notabene 

adalah generasi digital yang sangat aktif beraktivitas di sosial media, sudah 

seharusnya partisipasi perpustakaan secara online diperhatikan dan dikembangkan 

demi eksistensi perpustakaan di kalangan masyarakat penggunanya. .  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 



  Berdasarkan temuan data, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis teknologi 

baru yang menjadi latar belakang perlunya penerapan konsep participatory library 

di perpustakaan Unair cukup merata yakni Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Website, WhatsApp, Line, dan E-mail. Dari berbagai macam jenis 

teknologi media baru tersebut, yang paling sering digunakan adalah Instagram 

(90%), dan Facebook (10%). Selain itu, secara keseluruhan pola partisipasi 

perpustakaan yang terbentuk dan berkembang di perpustakaan Unair dimulai dari 

komunitas yang saling terhubung dan kemudian melakukan sharing dan saling 

memberikan dukungan sebaya. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas 

terebut, mendorong dilakukannya pemberdayaan oleh perpustakaan, sehingga 

tercipta hak pengguna Unair yang semakin besar, bisa menjadi prosumer, dan 

melakukan kemitraan yang lebih intens. Berkembangnya pemberdayaan 

komunitas tersebut, otomatis dapat meningkatkan pengalaman perpustakaan. Saat 

pengguna perpustakaan memanfaatkan dan sudah menganggap perpustakaan 

sebagai “taman bermain” dan melakukan berbagai macam aktivitas di dalamnya, 

maka pada saat itu pula kenyamanan beraktivitas dan kesan positif dari pengguna 

didapatkan. Sebaliknya, adanya “taman bermain” yang baik akan menciptakan 

pemberdayaan yang semakin aktif.  Pengalaman perpustakaan yang tercipta juga 

membantu membangun komunitas yang membutuhkan “taman bermain” untuk 

melaksanakan koneksi, sharing dan dukungan sebaya 

Selanjutnya, beberapa saran atau rekomendasi diajukan pada beberapa 

pihak terkait. Pertama yakni pihak perpustakaan perlu untuk melakukan beberapa 

inovasi pada aspek pelayanan. Salah satu contoh inovasi yang penting dilakukan 

di perpustakaan adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan 

menyediakan fasilitas learning commons yang menyediakan berbagai perangkat 

pendukung kegiatan pembelajaran, seperti koleksi yang terbaru, lengkap dan lebih 

mudah diakses serta menyediakan PC yang dilengkapi berbagai software 

semacam photoshop, SPSS, Corel dll. Selain itu, perpustakaan Unair dapat 

menambah koneksi dan jejaring serta menyediakan umpan balik atau konten yang 

menarik dan bernilai pengetahuan/akademis di sosial media mereka, sehingga 

pengguna semakin terdorong untuk melakukan partisipasi, khususnya secara 

online. Misalnya dengan membuat video pendek bertema perpustakaan modern 



ataupun membangun multimedia online guides tentang perpustakaan Unair dan 

menyebarkannya di Youtube ataupun Instagram. Selain itu, perpustakaan Unair 

dapat membuat bulletin elektronik agar dapat dibaca di perangkat mobile, ataupun 

memposting isu terkait perpustakaan di Facebook atau Twitter yang memberikan 

kesempatan bagi pemustaka untuk memberi saran dan tentunya setiap saran atau 

masukan dari pengguna harus diapresiasi agar mereka merasa dihargai dan 

didengar pendapatnya oleh pihak perpustakaan. Perpustakaan Unair juga dapat 

mencoba melakukan sedikit inovasi untuk lebih menegaskan perpustakaan sebagai 

saluran informasi nomer satu bagi sivitas kampus dan meningkatkan partisipasi 

pengguna, misalnya dengan cara mengelola dan mengolah kumpulan-kumpulan 

soal ujian setiap semesternya dari semua jenjang pendidikan di setiap fakultas 

yang ada di Unair. Perpustakaan perlu membuat portal khusus/aplikasi yang 

menyediakan kumpulan soal ujian (bank soal). Di samping itu, perlu dilakukan re-

profesionalisasi pustakawan sangat tepat dilakukan, terutama dalam menanggapi 

perkembangan yang terjadi pada teknologi informasi library 2.0. Pustakawan 

yang mampu menjadi librarian 2.0 secara utuh akan menjadi lebih responsif 

terhadap setiap perubahan yang dialami masyarakat dan tentunya dapat terus-

menerus memantau perubahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Selain itu, 

pada era saat ini bukanlah seorang sebagai seorang book keeper semata, 

melainkan pustakawan adalah seorang knowledge worker. Menurut Cronin (dalam 

Harisanty, 2010) langkah re-profesionalisme tersebut dapat “menyelamatkan” 

pustakawan dari keadaan yang terpinggirkan dalam masyakarat, dan juga 

membantu perpustakaan dalam memetakan keadaan masyarakat pengguna. 

Sementara saran bagi pengguna perpustakaan, perlu meningkatkan 

keaktifan mereka dalam berpartisipasi di perpustakaan, terutama secara online. 

Terlebih saat ini, pihak perpustakaan Unair telah membebaskan pengguna untuk 

mengakses secara mandiri beberapa resource seperti e-journal tanpa harus datang 

ke perpustakaan untuk mendaftar e-proxy. Pengguna juga diharapkan tidak perlu 

lagi mengkases dan mendownload jurnal dari situs online yang notabene tidak 

resmi, karena hal itu tentu saja melanggar hak milik dan sama saja tidak 

menghargai usaha perpustakaan untuk selalu memenuhi kebutuhan informasi dan 

pengetahuan pengguna. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan 



pada area yang lebih luas, misalnya partisipasi perpustakaan pada perguruan 

tinggi se-Surabaya atau melakukan perbandingan/komparasi antara partisipasi 

perpustakaan pada perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Penelitian 

selanjutnya juga dapat dilakukan dengan metode kualitatif untuk lebih 

menyempurnakan model participatory library pada perpustakaan perguruan tinggi 

sebelumnya. Selain itu juga, dapat dilakukan pula penelitian kualitatif untuk 

menggali budaya partisipasi (participatory culture) di kalangan pengguna 

perpustakaan. 
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