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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has caused changes in various library activities, including 

library services. The Indonesian Center for Agricultural Library and Technology 

Dissemination (ICALTD) anticipates the changes by increasing virtual services utilizing 

digital collections such as iTani and agricultural repositories. This descriptive research 

aims to study the activities of librarians, library facilities and services innovation during 

the pandemic which was carried out by ICALTD. During pandemic, librarians work from 

home (WFH0, if necessary they work from Office (WFO). In carrying out WFH, 

librarians should continue to maintain their work rhythm, communicate with colleagues, 

activate their communication tools, and always improve their knowledge and competence. 

Obeying health protocols such as hand washing, using hand sanitizers, checking body 

temperature measurement and spatial distancing have been provided as well as zoom 

meetings for virtual activities. Library innovation carried out during the pandemic 

include online searches by request via google form, provision of library materials 

electronically; procurement of electronic data bases, providing online technical 

guidance, literacy knowledge sharing and online library promotions. 
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Abstrak 

 

Pandemi Covid 19 menyebabkan perubahan pada berbagai pelaksanaan kegiatan 

perpustaan termasuk kegiatan layanan perpustakaan.  Pusat Perpustakaan dan 

Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) mengantisipasi perubahan dengan 

meningkatkan layanan virtual memanfaatkan koleksi digital melalui berbagai aplikasi 

internet yang dimilikinya seperti iTani dan repository pertanian. Kajian deskriptif ini 

bertujuan untuk mempelajari kegiatan pustakawan, fasilitas dan layanan perpustakaan 

dalam masa pandemi yang dilaksanakan di PUSTAKA. Dalam masa pandemi 

pustakawan bekerja secara WFH dan apabila diperlukan bekerja secara WFO. Dalam 

melaksanakan WFH pustakawan terus menjaga ritme kerja, berkomunikasi dengan rekan 

kerja dan kolega, mengaktifkan alat komunikasinya, serta selalu meningkatkan 

pengetahuan dan kompetensinya. Fasilitas yang terkait dengan protokol kesehatanseperti 

tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengukur suhu tubuh dan tata ruang telah disediakan 

dan juga zoom meeting untuk kegiatan virtual.  Kegiatan perpustakaan yang 

dilaksanakan dalam masa pandemi meliputi penelusuran secara online dengan 

permintaan melalui google form,  penyediaan bahan pustaka secara elektronik; 

pengadaan data base elektronik termasuk juga  peningkatan  konten iTani dan repository 

pertanian, kegiatan bimbingan teknis, knowledge sharing literasi dan promosi 

perpustakaan yang  dilakukan secara daring. 

Kata kunci : Perpustakaan, Pandemi, Layanan perpustakaan, Fasilitas, Virtual 
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PENDAHULUAN 

Pandemi COVID telah membawa perubahan besar dalam tatanan masyarakat 

Indonesia. Pertambahan penderita yang cepat dan penyebaran yang luas membuat 

pemerintah mulai beradaptasi dengan situasi ini. Untuk mencegah penularan Pemerintah 

telah membuat berbagai kebijakan. Pemerintah memberlakukan peraturan baru, yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Pembatasan Sosial 

Berskala Besar sebagai respons terhadap COVID-19. Peraturan tersebut juga 

menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi 

peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau 

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.  Instansi atau perkantoran mulai 

menerapkan system Work From Home (WFH). Dunia pendidikan juga menerapkan 

pembelajaran online. Kondisi ini mengharuskan orang beraktifitas dari rumah. Kampanye 

stay at home terus dilaksanakan, bekerja dari rumah mulai diterapkan.  

WFH  membawa perubahan yang sangat nyata dalam bidang kepustakawanan. 

Dampaknya berpengaruh pada kegiatan perpustakaan dan pustakawannya. Sebelum 

pandemi pemustaka datang ke perpustakaan mencari informasi dilayani pustakawan. Saat 

pandemi pemustaka mempunyai keterbatasan secara fisik ke perpustakaan, pustakawan 

juga melakukan WFH sehingga layanan dilakukan secara virtual atau memanfaatkan 

koleksi digital.  

Perpustakaan sebagai organisasi yang terus berkembang mulai melakukan adaptasi 

dengan kondisi pandemi ini. Strategi dalam pengelolaan informasi mulai berubah 

mengikuti perkembangan kegiatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pusat 

Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) telah melakukan 

adaptasi di masa Kenormalan Baru. PUSTAKA telah mengembangkan perpustakaan 

digital dengan koleksi elektronis sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan jaman. 

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions, 2018) 

mendefinisikan perpustakaan digital sebagai “an online collection of digital objects, of 

assured quality, that are created or collected and managed according to internationally 

accepted principles for collection development and made accessible in a coherent and 

sustainable manner, supported by services necessary to allow users to retrieve and 

exploit the resources.” Dari definisi di atas, perpustakaan digital merupakan perpustakaan 

yang dicirikan oleh adanya: 1) koleksi online berupa objek digital berkualitas, 2) 

pengembangan dan pengelolaannya  dilakukan sesuai dengan prinsip internasional, 3) 

koleksinya dapat diakses secara berkelanjutan, dan didukung oleh layanan-layanan yang 

diperlukan oleh pengguna.  
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PUSTAKA merupakan perpustakaan pertanian dengan sejarah yang panjang. 

Koleksi tercetak telah terhimpun dan terpelihara sampai sekarang. Koleksi tersebut 

terkelola di ruang stack yang berlokasi dari Lt. 1 sampai 5 di gedung C PUSTAKA. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, koleksi tersebut mulai didigitasi menjadi buku 

elektronik. PUSTAKA juga melanggan database jurnal elektronik untuk dapat memenuhi 

kebutuhan stakeholder seperti peneliti, dosen, penyuluh, mahasiswa dan pengguna 

lainnya. Untuk koleksi terbitan Kementerian Pertanian telah dikelola dalam repository 

Kementerian Pertanian. 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. Disamping itu, PUSTAKA  juga mempunyai i-Tani yang merupakan 

aplikasi perpustakaan digital berbasis android.  

 Hartono (2017) menyatakan bahwa perpustakaan harus sudah merubah perpustakaan 

fisiknya ke dalam bentuk non-fisik atau digital yang dapat diakses dimana dan kapanpun. 

PUSTAKA mempunyai kebijakan tetap memelihara koleksi tercetak, namun juga 

mengembangkan koleksi digital atau elektronis. Kebijakan ini diambil dengan 

pertimbangan agar pemustaka dari remote area mudah mengakses serta mengurangi 

ruang untuk penyimpanan koleksi tercetak. Hal ini sejalan dengan pendapat Putut (2020) 

yang menyebutkan perpustakaan digital memiliki beberapa kelebihan yaitu: 1) 

menghemat ruang. Koleksi yang ada di perpustakaan digital merupakan koleksi virtual 

sehingga tidak membutuhkan ruang besar untuk menyimpannya. Oleh sebab itu, 

perpustakaan digital dianggap efisien, 2) Akses ganda (multiple access) yang 

memungkinkan perpustakaan digital dapat diakses/digunakan secara bersama oleh 

pemustaka karena diakses secara online,  3) Tidak terbatas ruang dan waktu yang 

memberikan kesempatam kepada penggunanya untuk mengkases dimanapun dan 

kapanpun selama terkoneksi dengan internet, 4) Koleksi dapat berbentuk multi-media 

yang dapat berupa kombinasi suara, gambar, dan teks seperti film, video edukasi dan 

video tutorial, serta 5) Biaya lebih murah.  

Pada masa pandemi, dimana social distancing diberlakukan, kunjungan secara fisik 

ke PUSTAKA mengalami penurunan. PUSTAKA juga pernah tutup sementara untuk 

menghindari penularan wabah virus Covid 19. Mengantisipasi hal tersebut, PUSTAKA 

semakin gencar mempromosikan pemanfaatan koleksi elektronik. Pemustaka yang 

membutuhkan informasi diarahkan untuk mengakses lewat repository Kementerian 

Pertanian   atau melalui Itani.  
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PUSTAKA terus melakukan inovasi agar dapat tetap memberikan layanan prima 

kepada masyarakat. Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka 

sekarang dilaksanakan secara online dari tempat kerja atau rumah. Koleksi elektronis 

menjadi perhatian pemustaka di saat tidak boleh berkunjung ke perpustakaan. PUSTAKA 

telah membuat inovasi kegiatan untuk tetap melayani pemustaka dengan merubah konsep 

layanan. Beberapa kegiatan pertemuan tatap muka sebelum pandemi mulai beralih ke 

virtual meeting. Bimbingan pemustaka selama ini dilakukan dengan melibatkan 

pustakawan untuk melakukan library tour bersama pemustaka dengan menjelaskan 

semua fasilitas yang ada berikut layanan yang disediakan tetap dilaksanakan dengan 

Virtual library Tour. Bimbingan teknis kepada pustakawan dan pengelola perpustakaan 

yang berada lingkup Kementerian Pertanian selama ini dilakukan dengan kunjungan 

langsung ke lokasi tempat pustakawan berada dilakukan dengan Virtual Literacy dan juga 

bimtek online .  

  Kajian ini membahas inovasi kegiatan kepustakawanan yang dilaksanakan 

PUSTAKA. Tujuan kajian ini adalah mempelajari: 1) sistem kerja selama pandemi covid 

19, 2) Inovasi layanan perpustakaan, dan 3) Fasilitas dan peralatan yang dimanfaat dalam 

pengelolaan perpustakaan di masa pandemi. 

 

METODE KAJIAN 

Kajian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini dipakai untuk pemecahan 

masalah yang dikaji dengan menggambarkan keadaan obyek kajian pada saat sekarang. 

Data dikumpulkan dari obyek kajian melalui pengamatan di lapang dan studi literature.   

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 PUSTAKA telah melakukan beberapa inovasi kegiatan selama masa pendemi ini. 

Beberapa aspek mengalami perubahan baik itu dalam kegiatan sumberdaya manusia 

pengelolanya maupun jenis kegiatan dan fasilitas  pendukungnya. 

1. Sistem Kerja Perpustakaan 

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam suatu kegiatan. SDM 

menjadi aspek penting dalam suatu organisasi yang tumbuh untuk melakukan aktifitas. 

Sumberdaya yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi akan meningkatkan 
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kinerja organisasi. SDM di PUSTAKA mengalami perubahan dalam pola kerjanya 

selama pandemi. 

Pustakawan selama pandemi mengalami perubahan dalam pola kerja. Pustakawan 

mulai adaptasi dengan kebiasaan baru. Menurut Huuhtanen dalam Mungkasa (2020) 

bekerja jarak jauh  adalah  pekerjaan dilakukan  oleh  seseorang  (pegawai,  pekerja 

mandiri, pekerja rumahan) secara khusus, atau hanya waktu tertentu, pada sebuah lokasi 

jauh dari kantor, menggunakan media telekomunikasi sebagai alat kerja.  Sistem WFH 

membuat pustakawan bekerja dari rumah sehingga untuk kegiatan fisik di kantor menjadi 

berkurang aktifitasnya. Pada awal pelaksanaan WFH, pustakawan banyak belajar untuk 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan sistem baru. Hal ini sejalan dengan kajian dari 

Pratiwi (2020) yang menyebutkan para pekerja mengalami dampak terhadap 

pemberlakuan WFH (work from home) karena situasi  yang  berbeda  dengan  

sebelumnya.  WFH (Work  from  home) identik dengan melakukan pekerjaan kantor, 

rapat, diskusi, dan koordinasi dengan rekan atau  mitra  kerja  dari  rumah  pegawai  

masing-masing  secara  online.  Belum terbiasanya karyawan  melakukan  pekerjaan  

secara  online  membuat  karyawan  harus  memaksakan diri untuk mau belajar sehingga 

pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Bila dipandang dari 

sudut SDM, sistem WFH mempunyai kelebihan dan kekurangan.  Menurut Harpaz (2020) 

kelebihan bekerja secara WFH adalah independensi, jam kerja fleksibel, peningkatan 

manajemen waktu, fleksibilitas beban kerja,  hemat waktu dan biaya perjalanan  serta 

lebih banyak waktu untuk keluarga/sosial.   

Selama WFH pustakawan mengerjakan kegiatan kepustakawanan seperti melayani 

penelusuran informasi online, membuat publikasi bibliografis, menulis artikel atau 

pengolahan buku dan inputing data. Penelusuran online menjadi kegiatan yang dilakukan 

pustakawan WFH. Pemustaka banyak memerlukan informasi digital selama masa 

pandemi ini. Hal ini sesuai dengan   kajian Suharso (2019) koleksi berupa bacaan digital 

menjadi yang penting diberikan kepada pemustaka dalam memberikan layanan informasi. 

Pemustaka mendapatkan informasi bacaan dalam bentuk digital sehingga tidak perlu 

datang secara fisik ke perpustakaan.  

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pustakawan yang bekerja WFH agar 

terjaga ritme kerjanya salah satunya membuat jadwal untuk jadi panduan kegiatan selama 

WFH dan membuat target yang jelas. Jadwal harus dibuat agar selama bekerja di rumah 

tetap efektif. Komunikasi dengan rekan kerja dan  kolega harus tetap dijaga. Komunikasi 

harus sering dilakukan selama   melakukan WFH. Alat komunikasi selalu on dan mudah 

dihubungi, sehingga saat ada diskusi atau kabar tidak ketinggalan info. Semua 
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pustakawan selama WFH harus mengaktifkan alat komunikasinya untuk siap menerima 

permintaan penelusuran dari pemustaka.Komunikasi juga bermanfaat untuk saling 

berkirim kabar dan memantau keadaan di sekitar. Rapat staf rutin yang dilaksanakan 

setiap hari Rabu sangat bermanfaat untuk berkomunikasi dengan rekan kerja. Informasi 

terbaru terkait pekerjaan atau pengumuman lainnya disampaikan, sehingga semua 

pegawai faham dan melaksanakan apa yang disampaikan dalam rapat.  

  Pustakawan dengan jadwal piket datang ke kantor atau Work From Home (WFO) 

harus menerapkan protokol kesehatan yaitu dilengkapi dengan masker, hand sanitizer dan 

jaga jarak. Bagi pustakawan yang WFO dilarang menggunakan alat transportasi massal 

untuk ke kantor.  Hal ini sesuai dengan himbauan dari Pemerintah untuk mengurangi 

social distancing.  Pustakawan yang datang mengerjakan tugas-tugas seperti yang 

dilakukan pada saat situasi normal.  

Peran petugas piket WFO sangat membantu untuk proses kegiatan preservasi. 

Koleksi antikuariat PUSTAKA sangat memerlukan penanganan terutama untuk 

perawatan dan perbaikan fisik. Perbaikan secara fisik melalui laminasi dan penjilidan. 

Semua peralatan dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ada di PUSTAKA dan 

hanya dapat dikerjakan di PUSTAKA.  

2. Inovasi Layanan Perpustakaan  

Inovasi kegiatan di perpustakaan terus dikembangkan menyesuaikan diri dengan 

kondisi pandemi. Layanan tatap muka dikurangi jumlahnya. Layanan akses ditingkatkan 

pemanfaatannya. Beberapa inovasi yang telah dilakukan dalam kegiatan kepustakawanan 

meliputi: 

a. Masa pandemi dimanfaatkan oleh pustakawan untuk lebih meningkatkan pengolahan 

dan inputing data. Bahan untuk pengolahan bersumber dari buku atau majalah yang 

datang untuk selanjutnya dimasukkan dalam database. Untuk kegiatan pengolahan 

artikel, sumber olahan diambil dari sumber informasi online seperti jurnal online, 

sehingga pustakawan dapat mengerjakannya dari rumah. Perkembangan teknologi 

informasi memungkinkan pustakawan memperoleh  data  dan  informasi  dari  luar  

kantor. Pengolahan buku atau artikel sangat mendukung untuk pengkayaan konten 

digital. Konten ini dapat diakses secara online oleh masyarakat.  

b. Selama Covid 19, informasi tercetak banyak dikirim ke  PUSTAKA. Sumber 

informasi tercetak berasal dari hadiah dan pembelian. Pustakawan mencatat semua 

publikasi yang masuk dalam sistem regristrasi. Selanjutnya buku dan majalah difoto 

dan di scan. Hasil scan di-share ke group pustakawan untuk kemudian diolah 
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katalogisasi, klasifikasi maupun pengolahan artikel dan pulikasi sekunder. Bahan 

tercetak diolah sesuai dengan jenisnya.    

c. Kegiatan penelusuran selama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka yang datang langsung ke perpustakaan maupun permintaan melalui surat 

elektronis. Permohonan penelusuran sekarang dikelola secara terpusat di bawah 

tanggung jawab kegiatan penelusuran. Permohonan disampaikan melalui google form 

yang informasinya ada di website. Permintaan dari google form diinformasikan pada 

pustakawan untuk ditelusur informasi yang dibutuhkannya. Pustakawan menelusur 

dari berbagai sumber informasi dan hasilnya dikirim kepada pemohon. Setiap hasil 

penelusuran dilaporkan kepada penanggungjawab untuk direkap setiap bulannya 

sebagai laporan. 

d. Pengadaan database elektronik. Sebagai perpustakaan pendukung penelitian di 

bidang pertanian, koleksi yang mutakhir mutlak diperlukan karena pengguna 

terutama peneliti selalu memerlukan informasi terkini untuk mengetahui 

perkembangan terbaru dari subjek penelitiannya.  Biasanya informasi tersebut banyak 

diperoleh dari jurnal ilmiah. PUSTAKA terus memperbanyak koleksi elektronis yang 

mendukung pembangunan pertanian dengan cara melanggan data base Sciencedirect. 

Chern yang dikutip oleh Siswadi (2008) menyatakan kebutuhan pengguna 

merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan untuk mengadakan online 

journals di perpustakaan. Proses untuk melanggan jurnal online mempertimbangkan 

kelebihannya yaitu: kemudahan dalam proses temu kembali cukup melalui kata 

kunci, mudah diakses apabila jaringan internet lancar, ada hyperlink dengan dokumen 

terkait,  kecepatan dalam penerbitan sehingga selalu mutakhir serta menekan biaya 

cetak.  Menurut hasil penelitian Dilek-Kayaoglu dalam Zha (2013) menyebutkan 

hasil survey di Istanbul University kebanyakan peneliti mendukung untuk pengalihan 

dari publikasi tercetak ke format elektronik.  

e. Peningkatan konten i-Tani dan Repository Kementerian Pertanian. Koleksi materi 

informasi terus dikembangkan dengan  mendigitalisasi koleksi atau informasi hasil 

penelitian dari berbagai lembaga lingkup Kementerian Pertanian dalam database 

repository pertanian dan i-Tani. Hal ini sesuai dengan pernyataan Subhan seperti 

yang ditulis oleh Saputro (2008) yang mengungkapkan bahwa digitalisasi merupakan 

salah satu langkah agar akses informasi dan kerjasama antar perpustakaan menjadi 

semakin lancar. Dengan digitalisasi, informasi menjadi mudah diakses.  

f. Pengembangan database muatan lokal juga ditingkatkan, perpustakaan unit kerja 

binaan PUSTAKA mengelola informasi yang dihasilkan oleh instansi masing-masing 
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(local material), baik dalam bentuk tercetak (buku, prosiding, jurnal, leaflet, brosur, 

dan bentuk lainnya), maupun dalam bentuk elektronis (CD, VCD). Informasi tersebut 

dihimpun, diolah, dan dikembangkan dalam repository pertanian, sehingga temu 

kembali informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Materi informasi juga diperoleh 

dari link dengan perpustakaan lain. 

g. Layanan i-Tani, perpustakaan dalam genggaman, menjadi banyak dimanfaatkan oleh 

PUSTAKA. Akses Itani terus meningkat selama masa pandemi COVID 19.  Aplikasi 

yang membantu pemustaka untuk dapat meminjam buku koleksi PUSTAKA. Cukup 

instal dari GooglePlay dan pemustaka dapat meminjam buku selama 3 hari dari 

gadget. 

h. Bimbingan teknis virtual. Selama pandemi Covid 19 beberapa kali PUSTAKA 

mengadakan bimbingan teknis dengan aplikasi zoom untuk memberikan bimbingan 

agar pustakawan di daerah lingkup Kementerian Pertanian  mengenal dan dapat 

mengelola aplikasi iTani dan repository. Bimbingan lebih difokuskan pada cara meng 

input buku baru terbitan instansi ke iTani dan Repository. Hal ini bertujuan agar 

informasi yang tersedia selalu bertambah. Pustakawan di PUSTAKA siap membantu 

bila ada kesulitan dalam proses inputing. 

i. Live Virtual Agriculture. PUSTAKA terus membantu para petani dan penyuluh 

dalam mendapatkan informasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di 

lapangan. Berkolaborasi dengan instansi lain dan para pakar dibidangnya untuk 

membantu mengatasi masalah yang dihadapi melalui video conference disertai siaran 

langsung di lokasi kegiatan petani dan penyuluh yang berada di sawah atau di kebun 

melakukan kegiatan pertanian. Dengan cara ini penyuluh dan petani  dapat 

berkonsultasi langsung dengan narasumber yang berkompeten pada bidangnya 

sekaligus mengamati langsung kegiatan pertanian/demo dari lapangan.  

j. Online Knowledge sharing dan literasi informasi. Kegiatan knowledge sharing 

dilakukan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Narasumber berasal dari PUSTAKA 

maupun praktisi dan akademisi. Kegiatan literasi yang selama ini dilakukan dengan 

tatap muka secara langsung diubah dalam format virtual literacy. PUSTAKA sebagai 

instansi pembina untuk perpustakakaan lingkup Kementerian Pertanian telah 

merubah cara pembinaan dengan memanfaatkan fasilitas zoom, sarana untuk 

melakukan meeting virtual. Materi literasi disesuaikan dengan kebutuhan masing 

masing wilayah. Virtual literacy telah berjalan efektif dan ternyata hasilnya sangat 

positif serta hemat dari segi waktu dan biaya. Peserta yang bergabung juga relatif 

lebih banyak.  Kegiatan virtual literasi telah diberikan kepada berbagai instansi 
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lingkup kementerian pertanian, diantaranya Badan Karantina Pertanian, Balai 

Pelatihan Pertanian serta Politeknik Pertanian. Untuk pengelola perpustakaan di 

lingkup Kementerian Pertanian telah dilakukan literasi informasi secara rutin dengan 

materi berbagai teknik perpustakaan. Keseluruhan perpustakaan lingkup kementerian 

pertanian dibagi menjadi wilayah Sumatera, Jawa 1, Jawa 2, Bali Nusa, Maluku 

Papua, serta Kalimantan dan Sulawesi. Setiap wilayah telah mempunyai jadwal satu 

kali pertemuan dalam seminggu. 

k. Promosi perpustakaan. Promosi perlu terus dilakukan selama pandemi. Promosi ini 

bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan PUSTAKA. Promosi juga 

bertujuan untuk mengenalkan jasa-jasa layanan yang dapat dimanfaatkan pengguna. 

PUSTAKA terus dilakukan untuk memperkenalkan kegiatan dan fasilitas yang ada di 

PUSTAKA kepada masyarakat melalui zoom. Pengenalan layanan dan fasilitas 

kegiatan di PUSTAKA dilaksanakan  melalui acara Library In Action.  Acara ini 

ditayangkan secara berseri. Peserta zoom meeting diajak untuk library tour mengenal 

lebih dekat PUSTAKA untuk melihat fasilitas layanan yang disediakan. Dalam 

promosi ini diberikan penjelasan tentang sejarah berdirinya PUSTAKA, koleksi dan 

kegiatan yang dilaksanakan, fasilitas yang dimiliki serta cara aksesnya. Pemirsa juga 

dapat bertanya atau berkomunikasi langsung dengan pemandu tour apabila ada yang 

ingin ditanyakan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut.  

3. Penerapan Protokol kesehatan 

Pemerintah telah menetapkan beberapa aturan selama pandemi. Setiap orang diwajibkan 

untuk mencuci tangan dengan sabun melalui air yang mengalir. PUSTAKA 

menindaklanjuti peraturan tersebut dengan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air 

mengalir di samping pintu gerbang. Setiap orang sebelum masuk ruangan kantor 

diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Sebelum masuk 

ke lobi kantor pengunjung yang datang diukur temperatur tubuhnya dengan alat sensor 

suhu yang disediakan. pengunjung dengan suhu diatas 37,5  derajat Celcius tidak 

diperbolehkan masuk dan disarankan memeriksakan diri  ke fasilitas kesehatan terdekat. 

Pengunjung wajib memakai masker. Hand sanitizer juga disiapkan di lobi. Poster atau 

flyer untuk tetap menjaga protokol kesehatan juga dibuat dan dipasang di tempat-tempat 

strategis di lingkungan perpustakaan.  

Fasilitas gedung juga mendapat perhatian. Seluruh ruangan di gedung PUSTAKA 

secara berkala telah dilakukan penyucihamaan dengan desinfektan. Petugas kebersihan 

setiap hari bekerja membersihkan fasilitas di ruang perpustakaan seperti meja, kursi, 

lemari, rak serta komputer dan peralatan elektronik lainnya.  Tata ruang di layanan 

mengalami perubahan. Fasilitas baca seperti meja kursi dan sarana lainnya seperti 
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komputer dalam tata letaknya diberi jarak.  Jarak yang direkomendasikan yaitu 1,5 

sampai dengan 2 meter. Fasilitas lain yang dikembangkan untuk menunjang kegiatan 

perpustakaan selama pandemi adalah pengadaan room untuk kegiatan zoom meeting. 

Rapat atau pertemuan virtual memanfaatkan aplikasi zoom dan dibuat jadwal agar tertata 

dalam penggunaannya.  

 

KESIMPULAN  

 

Dalam era pandemi pustakawan bekerja secara WFH dan apabila diperlukan bekerja 

secara WFO. Dalam melaksanakan WFH pustakawan hendaknya menjaga ritme kerja, 

berkomunikasi dengan rekan kerja dan kolega, mengaktifkan alat komunikasinya, serta 

selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya. Pengembangan fasilitas yang 

terkait dengan protokol kesehatan seperti fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, pengukur 

suhu tubuh telah disediakan selain disinfektan ruangan dan zoom meeting. Penelusuran 

secara online dengan permintaan melalui google form dan penyediaan bahan pustaka 

secara elektronik; pengadaan data base elektronik termasuk juga  peningkatan  konten 

iTani dan Repositori Kementerian Pertanian, kegiatan bimbingan teknis, knowledge 

sharing literasi dan promosi perpustakaan dilakukan secara daring. 
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