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ABSTRAK

Perkembangan perpustakaan tidak terlepas dari perubahan sosial di lingkungan sekitarnya. Demikian juga dalam
suatu organisasi, di mana layanan perpustakaan terus melakukan penyesuaian seiring dengan kebutuhan transformasi
organisasi memasuki era digital. Di Bank Indonesia (BI), perpustakaan menjadi salah satu tulang punggung penyedia
pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan. Kondisi TUNA (Turbulent-Uncertain-Novel-Ambiguous) yang
terjadi pasca pandemi COVID-19 memerlukan proses adaptabilitas kebijakan yang cepat, sehingga memuculkan tuntutan
akselerasi transformasi Perpustakaan BI untuk menyediakan pengetahuan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan
tepat guna.  Penerapan manajemen pengetahuan menjadi aspek fundamental di era pasca pandemi. Perpustakaan
memiliki peran strategis dalam mengawal knowledge worker menghasilkan knowledge creation atau inovasi, yang
menjadi target dalam pembuatan kebijakan yang adaptif. Terdapat empat tantangan utama yang menjadi business
case Perpustakaan BI dalam mempertahankan relevansinya, yaitu reproduksi kreativitas dan pembelajaran, sinergi
pengetahuan, interaksi sebagai aset, serta budaya riset. Dalam konteks business case tersebut, Perpustakaan BI
melakukan restrategizing agar mengoptimalkan peran sebagai knowledge hub, dengan menerapkan 14 layanan dan
inovasi yang mendekatkan informasi dan referensi kepada pemustaka di manapun berada. Perpustakaan menjadi
suatu tempat fisik yang menerapkan protokol kesehatan termasuk physical distancing, namun di sisi lain terus
mendorong interkonektivitas digital.  Pelajaran utama yang menjadi best practice di era digital khususnya pasca
pandemi adalah peningkatan intrinsic value dari perpustakaan sebagai sebuah area informasi publik, serta menjawab
pertanyaan bagaimana keberadaan perpustakaan dapat memberikan impact terhadap komunitas, atau dalam hal ini
organisasi Bank Indonesia. Untuk itu, ke depan masih dibutuhkan banyak inovasi baik dalam aspek koleksi, aspek
layanan, aspek ruangan, maupun aspek human resources. Bank Indonesia maupun berbagai institusi lainnya tidak
dapat lagi menggunakan cara-cara lama dalam mengelola perpustakaannya, sehingga perlu melakukan continuous
self-disruption menggunakan berbagai cara yang adaptif, khususnya dalam mengantisipasi kondisi eksternal yang
penuh ketidakpastian.

PENDAHULUAN

Peran Strategis Perpustakaan Khusus Dalam Organisasi

Dalam buku “Special Libraries: A Guide for Management” (Cathy A. Porter dan Elin B. Christianson),
definisi special library atau perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berada di dalam sebuah

organisasi. Sebutan khusus berlaku karena jenis perpustakaan ini memiliki fokus atau spesialisasi baik dalam
hal koleksi maupun layanannya, dibandingkan dengan perpustakaan umum atau perpustakaan akademik.
Perpustakaan khusus berperan sebagai penyedia sumber informasi utama di organisasi tempatnya bernaung,
dengan cara menghubungkan proses bisnis dengan sumber informasi yang relevan atau dibutuhkan. Beberapa
istilah lain untuk perpustakaan khusus antara lain corporate library, research center dan information
center.

Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh jenis organisasi yang ada di dunia terus bergerak
melakukan transformasi dalam segala aspek. Seperti kata Heracletos, tiada yang abadi kecuali perubahan
itu sendiri. Namun adanya pandemi ini menyebabkan perubahan yang terjadi harus berakselerasi berkali-
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kali lipat. Peran perpustakaan menjadi signifikan khususnya dalam penyediaan referensi dan informasi
termutakhir, di samping juga referensi yang bersifat retroaktif sehingga proses riset dan pembelajaran
organisasi dapat berjalan secara komprehensif.

Peran aktif perpustakaan dalam transformasi organisasi ini juga terlihat di berbagai lembaga dan
kementerian, termasuk Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki output utama kebijakan.
Akurasi kebijakan yang dihasilkan Bank Indonesia menjadi fundamental dalam perekonomian negara,
terutama pada kondisi krisis seperti saat ini. Sehubungan dengan itu, maka peran Perpustakaan Bank
Indonesia menjadi strategis, terutama dengan upaya konsisten dalam mendukung proses penyusunan
kebijakan berbasis riset (research-based policy making process) serta ekosistem pembelajaran di level
nasional. Peran penting ini dikukuhkan dengan dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)
atau SE INTERN Nomor 18/119/INTERN, di mana Perpustakaan Bank Indonesia adalah Perpustakaan
Khusus milik Bank Indonesia yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas Bank
Indonesia, dengan kekhususan subyek atau disiplin ilmu di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan,
sistem pembayaran-pengelolaan uang Rupiah dan bidang lain yang mendukung tugas Bank Indonesia.

Perpustakaan BI yang menjadi bagian dari corporate university BI Institute di Kantor Pusat serta
Perpustakaan di Kantor Perwakilan BI. Sampai dengan tahun 2021, koleksi yang dikelola lebih dari 300.000
koleksi cetak dan 30.000 koleksi digital. Berbagai subyek koleksi tersebut mencakup bidang moneter,
makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, pengelolaan Rupiah, ekonomi digital,
hukum, manajemen, dan bidang lain guna meningkatkan kualitas diri sekaligus mendukung pekerjaan,
penelitian, dan pendidikan. Sedangkan koleksi pelengkap antara lain koleksi bahasa, TOEFL, IELTS,
komputer, psikologi, agama, hobi, entrepreneur, fiksi, non-fiksi, dan sebagainya.

Stakeholders utama perpustakaan khusus adalah para peneliti atau pegawai di dalam organisasi yang
membutuhkan informasi. Adapun fokus informasinya adalah subyek tertentu/spesifik atau subyek lain yang
berhubungan, sesuai dengan visi, misi serta kebutuhan untuk menjalankan proses bisnis organisasi. Untuk
itu, dibutuhkan pengelola perpustakaan atau pustakawan profesional yang memiliki pengalaman dalam
mengelola informasi, serta mampu bekerjasama dengan pengguna khususnya dalam mengidentifikasi,
mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan informasi dalam mendukung tugas organisasi. Dengan pandemi
COVID-19 di mana layanan operasional tatap muka masih belum dapat dilakukan, Perpustakaan BI
melakukan restrategizing agar mengoptimalkan peran sebagai knowledge hub, bukan lagi sebagai
knowledge deposit. Pustakawan BI dituntut untuk lebih proaktif dalam menyediakan informasi dan
referensi yang dibutuhkan, termasuk dari sumber di luar BI. Pustakawan yang profesional dituntut untuk
dapat mentransformasikan passive collections menjadi sebuah information system.

Penerapan Knowledge Management dalam Perpustakaan
Bank Indonesia

Dalam perkembangan organisasi Bank Indonesia di era digital, kandungan pengetahuan yang diperlukan
ketika bekerja maupun ketika menghasilkan berbagai outcomes semakin lama semakin meningkat dan
semakin kompleks. Misalnya, perkembangan perekonomian Indonesia maupun dunia memperlihatkan tingkat
kerumitan yang semakin tinggi, sehingga setiap keputusan, kebijakan, maupun pernyataan yang dihasilkan
Bank Indonesia mau tidak mau ikut dipengaruhi dan/atau mempengaruhi perkembangan tersebut. Dalam
keadaan seperti ini, maka diperlukan fasilitas yang dapat memudahkan pegawai Bank Indonesia melakukan
pencarian dan hubungan antar berbagai data, informasi, pengetahuan yang tersedia di dalam diri pegawai,
di unit kerja, antar unit kerja, di seluruh organisasi, maupun di luar organisasi.

Faktanya, di setiap tahap kegiatan Bank Indonesia terjadi pengambilan keputusan yang idealnya selalu
berbasis pengetahuan. Kualitas dan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan pada umumnya
ditentukan kemudahan akses terhadap dokumen serta referensi pendukung. Selain berkaitan dengan
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kualitas, setiap keputusan juga memiliki risiko hukum, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan
kepatuhan pada peraturan (compliance). Sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang harus
dihadapi Bank Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, maka kebutuhan untuk mengambil keputusan
berbasis pengetahuan ini memerlukan fasilitas yang dapat memudahkan pegawai Bank Indonesia
menemukan kandungan data, informasi, pengetahuan yang tidak saja relevan, namun juga akurat, dapat
dipercaya, dan bernilai-guna bagi pekerjaan mereka di berbagai tingkatan organisasi.

Dengan kondisi di atas, manajemen pengetahuan menjadi aspek fundamental, dan sebagai salah satu
sistem yang mengelola pengetahuan (knowledge management system), perpustakaan berperan strategis

menjadi katalis. Pengetahuan tak hanya disimpan, namun harus ditularkan ke seluruh pegawai agar Bank
Indonesia menjadi sebuah learning organization.

Manajemen pengetahuan sering disalahartikan sebagai teknologi informasi, walaupun tidak dapat
disangkal bahwa teknologi informasi sangat mendukung manajemen pengetahuan. Inti utama dari
Manajemen Pengetahuan adalah manusia. Fokus dari Manajemen Pengetahuan adalah bagaimana
mengelola mindset dan perilaku. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil dalam Manajemen Pengetahuan
apabila individu dalam organisasi tersebut telah termotivasi dengan baik, ahli di bidangnya, terdorong untuk
mencapai yang terbaik dan secara kolektif menunjukkan minat yang tinggi untuk belajar, berbagi dan inovasi.
Dengan perkataan lain tujuan utama dari implementasi manajemen pengetahuan adalah terciptanya
knowledge worker.

Prasyarat utama untuk menghasilkan knowledge worker dalam organisasi adalah bagaimana
menghasilkan pengetahuan yang baru yang mengandung komponen kreativitas dan inovasi. Salah satu
model yang paling populer diciptakan oleh Nonaka dan Takeuchi. Nonaka dan Takeuchi menggambarkan
proses pembentukan pengetahuan dengan metode SECI sebagai berikut:
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Untuk memfasilitasi siklus SECI yang dialami oleh hampir seluruh organisasi modern, maka
Perpustakaan juga harus bergerak mengadopsi manajemen pengetahuan. Pengetahuan yang dikelola ini
terkandung di dalam berbagai bentuk dokumen maupun perluasannya di berbagai lokasi (internal maupun
eksternal), sehingga Perpustakaan Bank Indonesia perlu memastikan agar kandungan ini tetap terawat dan
termanfaatkan sebagai aset pengetahuan. Kepastian ini akan bergantung kepada tiga kondisi, yaitu:

a . Kemampuan Perpustakaan mendukung sumber pengetahuan yang beragam sebagai koleksi bersama
(multiple collections) yang dapat diakses oleh berbagai unit kerja sebagai satu kesatuan.

b. Berkaitan dengan butir di atas, diperlukan integrasi dalam pengelolaan hasil kodifikasi (dokumen),
proses (penulisan, pemberian versi), kolaborasi, keterkaitan antar pihak, konteks pekerjaan, dan trust
di antara pegawai Bank Indonesia.

c . Keberadaan fasilitas navigasi berupa ‘peta pengetahuan’ yang memadai dan dapat digunakan sehari-
hari ketika bekerja.

Adopsi Manajemen Pengetahuan untuk Peran Strategis Perpustakaan BI

McKinsey dalam artikelnya “Creating a Knowledge Culture”, mengatakan “less successful companies
tend to take a top-down approach; pushing knowledge to where it is needed. Successful companies,
by contrast, reward employees for seeking, sharing, and creating knowledge. It requires effort to
develop what we call “knowledge pull”- a grassroots desire among employees to tap into company’s
intellectual resources”.

Perpustakaan Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawal knowledge worker
menghasilkan knowledge creation atau inovasi, yang merupakan target akhir dari inisiatif manajemen
pengetahuan. Dalam proses adopsi tersebut, ke depan Perpustakaan harus dapat berperan sebagai
guardian serta memfasilitasi jenjang pengetahuan yang harus dilalui oleh individu sebelum mampu
mencapai tingkat pengetahuan yang tertinggi dalam organisasi. Adapun jenjang pengetahuan yang perlu
diintegrasikan dalam berbagai tugas dan fungsi perpustakaan adalah sebagai berikut:

1 . Know What: pemahaman atau pengetahuan kognitif mengenai apa yang sebaiknya dilakukan namun
belum dijabarkan dalam perilaku.
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2 . Know How: kemampuan untuk menterjemahkan pengetahuan yang tercantum yang ada di dalam
kognisi ke dalam aktifitas.

3 . Know Why: kemampuan untuk meredusir pengetahuan ke dalam sistem yang memberikan
kemampuan untuk melihat ke dalam dimensi masa depan. Misalnya, seorang stock broker secara
intuitif menyadari kapan harus melakukan pembelian atau penjualan, atau seorang pemain basket yang
tahu waktu yang tepat untuk melakukan hit.

4 . Care Why: kemampuan untuk mengembangkan kreatifitas dan motivasi diri untuk menciptakan
sesuatu yang baru.

Dalam mengawal jenjang pengetahuan di atas, Perpustakaan BI perlu mengidentifikasi klasifikasi
pengetahuan sebagai aset, ke dalam 4 area sebagaimana dituliskan oleh Kulkarni-Freeze dalam artikelnya
“Development and Validation of a Knowledge Management Capability Assessment Model” yaitu:

Exper t i se

Expertise atau keahlian adalah pengetahuan yang sangat dominan porsi tacit-nya. Individu-individu tertentu
di dalam organisasi seringkali dianggap sebagai expert/ahli jikalau mereka menjadi tempat bertanya untuk
berbagai macam masalah yang memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus yang biasanya didapat dari
pengalaman. Transfer pengetahuan semacam ini dapat dilakukan via kegiatan konsultasi, kolaborasi, ataupun
observasi terhadap aktivitas pada expert. Dalam contoh-contoh ini, dapat dilihat bahwa interaksi personal
dengan para ahli adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Secara internal individu, lamanya siklus hidup pengetahuan ini tergantung dari relevansinya terhadap
kemutakhiran pengetahuan tersebut dalam menjawab permasalahan yang terjadi di organisasi. Expertise
yang statis lambat laun akan menjadi tidak berguna saat tiba saatnya ia tidak dapat lagi menjadi sumber
pemecahan masalah di organisasi. Karena itu, proses pembaruan dan pembelajaran para expert merupakan
hal yang mutlak.

Hubungannya dengan performansi, kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi keahlian yang
terdapat di organisasi dan kemampuan untuk menghadirkan keahlian ini saat dibutuhkan dalam waktu yang
cepat, akan memberikan dampak positif terhadap performansi manajemen pengetahuan di organisasi

Lessons Learned (Inst i tutional Memory)

Lessons learned adalah esensi pembelajaran dari kesuksesan dan kegagalan yang pernah terjadi di masa
lampau. Pengetahuan ini merepresentasikan pengetahuan yang dikumpulkan saat menyelesaikan suatu tugas
dan membenahi suatu permasalahan yang pernah dihadapi organisasi.

Dari dimensi externalization, pengetahuan semacam ini dapat berada dalam berbagai bentuk.
Dikatakan sebagai pengetahuan tacit saat pembelajaran itu ada pada tiap-tiap individu yang mengalaminya
dan kemudian tidak mendokumentasikannya. Namun saat terdokumentasikan, maka proses transfer
pengetahuan tersebut dapat dilakukan secara lebih optimal.

Satu hal yang penting diperhatikan, bahwa hasil dari pembelajaran semacam ini bersifat konstektual
dan tidak hanya sekedar langkah prosedural dalam menyelesaikan tugas. Selain pengetahuan mengenai
pembelajaran dari kesuksesan tersebut, atribut lain juga perlu disertakan agar dapat dipahami latar belakang
dan kondisi yang terjadi saat permasalahan di masa lampau tersebut berlangsung.

Kemudian, hal yang penting untuk dilakukan adalah menemukan relevansi dan persamaan karakteristik
antara pengetahuan tersebut dengan kondisi ataupun permasalahan yang saat ini terjadi. Atribut dan konteks
menjadi sangat penting karena tanpanya akan sulit didapatkan gambaran perihal kondisi yang terjadi.
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Semakin umum hasil pembelajaran ini dapat diaplikasikan, maka siklus hidupnya semakin lama dan akan
semakin persistent untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang serupa yang pernah dihadapi
organisasi.

Knowledge Documents

Knowledge Documents merepresentasikan pengetahuan yang explicit dan tercakup dalam dokumen formal
seperti buku, periodikal, project report, technical report, policy, standard operational procedure, publikasi,
diagram, dan lain-lain. Selain pengetahuan dan dokumen yang didapatkan dari internal organisasi, informasi
dari eksternal organisasi pun dapat dianggap sebagai Knowledge Documents yang berharga. Contohnya
adalah laporan hasil riset pasar.

Dokumen semacam ini berisikan pengetahuan yang berguna sebagai referensi bagi individu untuk
mengedukasi diri sendiri pada masing-masing area kerjanya. Karena sifatnya yang lebih banyak diakses
secara individu, maka pengorganisasian dan taxonomy yang mudah dipahami, menjadi hal yang sangat
penting untuk meningkatkan efisiensi dalam mengakses dokumen-dokumen tersebut, sehingga dapat
digunakan secara cepat dan tepat guna. Berbeda dengan dokumen yang tercakup dalam Lesson Learned,
pengetahuan yang tercakup dalam Knowledge Documents sifatnya lebih permanen.

Data

Secara harfiah, data merupakan satu aset organisasi, yang bila digabungkan dengan konteks tertentu, akan
menjadi informasi dan pada akhirnya membangun basis pengetahuan di organisasi. Karena itu pada klasifikasi
ini data dianggap sebagai salah satu sumber pengetahuan yang penting untuk dikelola organisasi. Namun
secara lebih spesifik, data yang dimaksud dalam area ini bukanlah data yang dihasilkan dari transaksi bisnis
kesehariannya, namun lebih pada data historis yang terkumpul dan teraggregasi seperti yang ada pada data
warehouse.

Data semacam ini akan dapat menjadi sumber yang penting untuk mendapatkan pengetahuan, misalnya
dengan proses analisis, pengenalan pola, ataupun pemodelan kondisi bisnis. Selain data itu sendiri, diperlukan
juga metadata (struktur dan deskripsi dari data) yang menjelaskan kegunaan data tersebut.

Siklus hidup area pengetahuan ini bisa jadi sangat panjang. Beberapa organisasi bahkan khusus
membangun data warehouse yang menyimpan data selama bertahun-tahun untuk dapat menemukan tren
dan perilaku dari pelanggan yang kemudian dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan

Berdasarkan kesinambungan empat area tersebut, maka Perpustakaan Bank Indonesia
mengimplementasikan manajemen pengetahuan untuk kepentingan seluruh organisasi Bank Indonesia
dengan tiga prinsip utama, yaitu:

1 . Knowledge Discovery (pengungkapan pengetahuan tacit)
2 . Knowledge Repository (penyimpanan pengetahuan secara tersentralisasi)
3 . Knowledge Delivery (penyampaian pengetahuan dalam waktu yang tepat untuk orang yang tepat)

Tiga prinsip tersebut pada dasarnya mendasari interaksi pengetahuan antar pegawai dalam bekerja
di Bank Indonesia. Terdapat empat tantangan utama yang menjadi business case Perpustakaan BI dalam
menerapkan ketiga prinsip tersebut dalam rangka mendorong inovasi, yaitu:
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1 . Reproduksi Kreativitas  dan Pembelajaran

Pada dasarnya pegawai Bank Indonesia terdiri dari pribadi-pribadi berpengetahuan tinggi dengan latar belakang
pendidikan yang baik dan berpotensi kreatif. Dalam perjalanan sejarah organisasi, para pegawai Bank Indonesia
selalu dapat menyelesaikan tugas yang diembankan kepada mereka. Namun belum ada kepastian apakah
kemampuan individual dan kreativitas tersebut dapat diulangi (direproduksi) secara lebih baik dalam pekerjaan
sehari-hari, khususnya ketika kompleksitas pekerjaan semakin meningkat akibat dinamika dunia moneter
dan ekonomi nasional, regional, maupun internasional. Perpustakaan BI ke depan perlu berperan dalam
memfasilitasi interaksi dan pembelajaran antar pegawai untuk diarahkan untuk reproduksi kreativitas.

2 . Sinergi  Pengetahuan

Selain mewujudkan kreativitas dalam bentuk interaksi antar pegawai ketika bekerja di unit masing-masing,
para pegawai Bank Indonesia secara keseluruhan dan bersama-sama juga bersentuhan dengan dinamika
eksternal yang amat kompleks. Dinamika ini tak dapat dihadapi secara sepotong-sepotong (partial) mengingat
keadaan eksternal justru semakin saling bertalian secara rumit dan meluas. Pemahaman dan pengetahuan
tentang satu aspek tak lagi cukup jika tidak dilengkapi dengan pemahaman dan pengetahuan di aspek lain.
Tuntutan untuk memahami persoalan secara holistik saat ini sama besarnya dengan tuntutan untuk memahami
persoalan secara spesifik. Dalam hal ini, Perpustakaan BI dapat memiliki andil dalam menyediakan berbagai
sumber informasi maupun referensi untuk memperkaya sinergi pengetahuan dimaksud, dengan pemetaan
yang sesuai dengan visi misi organisasi.

3 . Interaksi Sebagai  Aset

Dari dua kasus di atas, dapat dilihat pentingnya interaksi dalam bekerja di Bank Indonesia. Berbagai interaksi
dalam bentuk pertemuan kelompok yang melibatkan diskusi, wacana, brainstorming dan rapat tentang tugas-
tugas pokok Bank Indonesia sebenarnya sudah terjadi. Namun belum dapat dipastikan apakah jumlah dan
kualitas interaksi tersebut dapat memberikan sumbangan pada Bank Indonesia atau mendorong inovasi dalam
bekerja dan menjawab kebutuhan stakeholders. Jika berbagai interaksi ini ditumbuhkembangkan dan
difasilitasi oleh Perpustakaan BI agar mengarah pada pengembangan pengetahuan individu maupun organisasi,
maka interaksi ini akan menjadi potensi aset pengetahuan Bank Indonesia. Pengelolaan secara benar terhadap
interaksi yang menerus dan berkesinambungan memungkinkan pengembangan pengetahuan bersama, tetapi
jika sebaliknya maka akan menjadi pemborosan sumber daya.

4 . Budaya Riset

Sebagai penghasil kebijakan, kegiatan riset dan para pelaksananya merupakan aset paling penting dalam
pengembangan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia memerlukan kualitas pegawai yang secara individual
berkemampuan analitis dan berinisiatif melakukan perubahan. Perpustakaan BI dapat berperan untuk
menyediakan fasilitas maupun infrastruktur untuk mendukung kualitas pegawai tersebut secara terpola dan
terukur.

Berdasarkan empat kasus bisnis (business case) yang diuraikan di atas dapat diuraikan kegiatan-
kegiatan yang patut dilaksanakan (business requirements) beserta layanan-layanan (services) turunannya
sebagai berikut:
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Dari uraian di atas terlihat bahwa adopsi manajemen pengetahuan di Perpustakaan BI terfokus pada
empat business requirements yang langsung terkait dengan empat business cases. Jika diperas lagi,
keempat business requirements ini pada dasarnya terfokus pada satu kegiatan utama, yaitu interaksi yang
memanfaatkan pengetahuan atau knowing in practice. Dengan kata lain, 14 layanan (services) yang
membentuk Perpustakaan Bank Indonesia itu berkulminasi pada satu titik, yaitu interaksi antar pemustaka
atau knowledge worker.

Untuk dapat mewujudkan keempatbelas kegiatan yang menjadi pokok dari layanan Perpustakaan BI
di atas, diperlukan tiga langkah mendasar, yaitu:

1. Perencanaan strategis yang pada dasarnya mengandung fungsi advokasi (misalnya pengajuan usul
pemanfaatan pengetahuan/koleksi dalam proses kerja tertentu) berdasarkan pemantauan terhadap
kondisi internal maupun eksternal Bank Indonesia. Pemantauan ini dapat dilakukan dalam bentuk riset-
riset internal maupun eksternal, pemantauan khusus terhadap perkembangan teknologi, dan
benchmarking (baik internal maupun eksternal).

2. Disain atau kegiatan kreatif untuk menciptakan program, produk, atau jasa tertentu yang dianggap perlu
dalam mewujudkan layanan Perpustakaan BI. Termasuk di sini kegiatan promosi untuk menciptakan
dan memelihara kebiasaan dalam memanfaatkan pengetahuan dalam bekerja. Patut kiranya
digarisbawahi bahwa setiap program perpustakaan memerlukan adaptasi dengan kondisi terkini yang
prosesnya harus didisain bersama-sama dengan disain program itu, sebelum program disosialisasikan
ke pengguna.

3. Pemantauan dan pemetaan secara rutin terhadap program, produk, atau jasa yang dibuat oleh fungsi
nomor 2 di atas. Hasil dari pemantauan dan pemetaan ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan
rekomendasi (misalnya perbaikan atau modifikasi), ukuran-ukuran pencapaian, dan temuan yang dapat
dipakai untuk memperbaiki suatu proses kerja tertentu

4 . Trend  Pasca Pandemi COVID-19:  Perspektif  Perpustakaan Bank Indonesia

Adopsi manajemen pengetahuan yang disertai dengan kondisi TUNA (Turbulent-Uncertain-Novel-
Ambiguous) yang terjadi di dunia pasca pandemi COVID-19 menyebabkan adanya tuntutan akselerasi
transformasi Perpustakaan Bank Indonesia menjadi suatu tempat fisik yang menerapkan protokol kesehatan
termasuk physical distancing, namun di sisi lain terus mendorong interkonektivitas digital. Tepat sebelum
pandemi, Perpustakaan BI tengah melakukan langkah transformasi menuju Library 4.0 sehingga tidak hanya
berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi serta tempat menyerap ilmu, namun juga mendorong kolaborasi,
knowledge sharing dan interaksi antar pemustaka, serta sebagai sarana re-creation dan co-creation serta
pendorong inovasi pemustaka.

Hampir dapat dipastikan tidak akan lagi ada kondisi kenormalan seperti halnya sebelum masa pandemi.
Namun demikian, badai ketidakpastian tak pernah menghalangi untuk terus melangkah maju. Kondisi
TUNA akibat pandemi justru menjadi tantangan bagi dunia perpustakaan, untuk tetap mengutamakan
layanan kepada stakeholders, baik pegawai maupun masyarakat umum. Sebagai ruang publik yang dapat
diakses oleh masyarakat umum, Perpustakaan Bank Indonesia ke depan tetap harus konsisten mengadopsi
protokol kesehatan di dalam layanannya. Desain ruangan maupun fasilitas juga dimodifikasi untuk menjamin
kesehatan dan keselamatan para penggunanya, baik pegawai BI maupun masyarakat umum.

Walau telah banyak prediksi terkait dunia revolusi industri 4.0, namun dengan kondisi pandemi banyak
lessons learned berharga yang didapatkan dalam rangka rekonstruksi strategi Perpustakaan Bank
Indonesia ke depan. Pelajaran utama yang menjadi best practice di era digital adalah peningkatan intrinsic
value dari perpustakaan sebagai sebuah area informasi publik, serta menjawab pertanyaan bagaimana
keberadaan perpustakaan dapat memberikan impact terhadap komunitas, atau dalam hal ini organisasi Bank
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Indonesia. Inovasi diharapkan menjadi suatu hal yang berkelanjutan, karena apa yang dikerjakan hari ini
kemungkinan besar akan menjadi obsolete di masa yang akan datang.

Aspek Koleksi

Tantangan akibat menurunnya tingkat ketersediaan koleksi cetak/fisik.  Dalam masa pandemi, hampir
seluruh perpustakaan ditutup karena kekhawatiran potensi penyebaran virus, termasuk Perpustakaan Bank
Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang menarik khususnya dalam pemanfaatan koleksi perpustakaan.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Perpustakaan Bank Indonesia pada akhir tahun 2020 terhadap
978 responden internal BI, hanya 64,6% yang berminat memanfaatkan koleksi digital. Sebanyak 35,4%
responden masih memiliki preferensi untuk mendapatkan koleksi cetak, mengingat buku-buku baru maupun
yang relevan dengan pekerjaan lebih banyak tersedia dalam format cetak. Ke depan perlu dipikirkan strategi
bagaimana mengembalikan relevansi serta ketersediaan koleksi cetak/fisik untuk stakeholders. Porsi
perpustakaan fisik dan digital tetap harus berimbang, sehingga misi Perpustakaan BI sebagai perpustakaan
khusus dapat tercapai.

Menambah digitisasi koleksi. Selama ini praktik digitasi koleksi telah dilakukan oleh Perpustakaan
BI, khususnya untuk koleksi khusus yang telah berusia tua, mudah rusak atau sudah tidak tersedia di tempat
lain. Koleksi yang didigitalkan antara lain Laporan Tahunan BI di awal berdiri, buku atau hasil penelitian
dari pegawai Bank Indonesia, serta buku-buku yang hanya bisa didapatkan di BI. Program ini terbukti
berguna ketika kondisi darurat di mana perpustakaan harus ditutup, sehingga digitasi koleksi cetak perlu
dikembangkan lebih lanjut ke depan, khususnya untuk berbagai koleksi terbitan Bank Indonesia.

Peningkatan minat terhadap Perpustakaan Digital. Sejak awal pandemi, peminjaman buku digital
semakin meroket. Bahkan dalam waktu dua tahun, jumlah transaksi peminjaman e-book di Perpustakaan
Digital iBI Library meningkat lebih dari 800%. Ke depan, perlu ada antisipasi strategi serta negosiasi lebih
intensif dengan berbagai penerbit untuk mendapatkan akses yang lebih ekstensif terhadap e-book,
khususnya untuk buku-buku yang baru terbit. Hal ini mengingat beberapa penerbit melakukan embargo
sehingga tidak semua buku baru tersedia dalam format digital. Untuk memperluas akses publik terhadap
koleksi digital, Perpustakaan BI telah memperkenalkan Wisata Virtual 360 (360 Virtual Tour). Dalam
Wisata Virtual ini juga dilengkapi dengan konten yang edukatif dan  menghibur dan dapat berguna bagi,



Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol. 21, Nomor 2, 2012 11

Peran strategis perpustakaan pasca pandemi covid-19 ..... (Shiddieq Adhityarahman)

dan dinikmati oleh, publik. Konten tersebut antara lain pembelajaran elektronik (e-learning), buku digital
terbitan Bank Indonesia, dan penemuan buku yang tersedia di rak Perpustakaan BI.

Peningkatan kolaborasi dan efisiensi. Saat ini banyak perpustakaan yang mulai meninggalkan
kontrak berjumlah besar untuk penyediaan jurnal atau koleksi online, dan lebih memilih untuk membeli
artikel ritel/satuan sesuai kebutuhan pengguna yang dianggap lebih efisien. Perpustakaan BI perlu
melakukan evaluasi secara konsisten terhadap kontrak yang berjalan, sehingga ke depan dapat menerapkan
strategi yang lebih efisien, misalnya melalui kerjasama akses dengan Perpustakaan Nasional yang
menyediakan koleksi/jurnal online yang lebih banyak dan memberikan alternatif pilihan yang lebih lengkap.
Untuk itu perluasan kemitraan, kolaborasi serta networking dengan institusi lain menjadi salah satu pondasi
utama dalam menyediakan referensi dan layanan yang lebih lengkap. Model konsorsium atau kolaborasi
perpustakaan antar lembaga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan economies of scale serta
jangkauan layanan yang diberikan kepada stakeholders, termasuk melalui inter-library loan.

Tantangan edukasi terkait copyright. Ketika proses pembelajaran online semakin lazim, seringkali
para pengajar maupun peserta pembelajaran kurang menyadari bahwa materi yang digunakan serta
didistribusikan perlu mempertimbangkan copyright. Untuk mengantisipasi itu, perpustakaan perlu terus
menerus melakukan edukasi terkait copyright tersebut, namun di sisi lain juga menegosiasikan pada pihak
penerbit untuk menerapkan fleksibilitas copyright, khususnya untuk materi pembelajaran.

Aspek Layanan

Layanan Mandiri (Self-Service) dan Virtual. Tantangan sejak awal pandemi adalah melakukan rekalibrasi
meja layanan agar tidak menjadi sumber penyebaran penyakit, namun tetap menyajikan service excellence
sesuai harapan pengguna. Apakah meja layanan resepsionis masih diperlukan? Apakah pengunjung
perpustakaan sudah merasa aman untuk berada di dalam ruang perpustakaan? Sejak tahun 2000-an,
Perpustakaan BI telah menerapkan semboyan “Bring Knowledge To Your Desk”. Namun dengan kondisi
terkini, semboyan itu telah berubah menjadi “Bring Knowledge Anytime, Anywhere”. Saat ini telah tersedia
berbagai layanan digital yang dapat diakses oleh pemustaka di manapun dan kapanpun, antara lain
Perpustakaan Digital iBI Library, Internet of Libraries, dan juga 360 Virtual Tour yang pertama kalinya
diterapkan oleh sebuah perpustakaan di Indonesia. Virtual Tour tersebut juga memuat modul-modul
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pembelajaran tentang Bank Indonesia yang dapat diakses publik, serta memungkinkan pemesanan buku
secara daring khusus untuk pegawai BI, untuk dilakukan pengantaran ke lokasi kerja (book delivery). Ke
depan, Perpustakaan BI perlu terus mengembangkan metode layanan mandiri (self-service) dan touchless
seperti augmented reality (AR). Bahkan untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pengunjung fisik,
pustakawan yang harus lebih giat mendatangkan layanannya ke pemustaka.

Peningkatan keterlibatan pustakawan dalam program pembelajaran. Dalam beberapa tahun
terakhir, terdapat tren positif untuk melibatkan pustakawan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran
dan riset. Dengan meningkatnya digitalisasi metode pembelajaran, maka ke depan, kolaborasi dan integrasi
dalam manajemen pembelajaran itu akan meningkat. Pustakawan akan lebih terlibat dalam pengembangan
kurikulum, membantu pengajaran, menyediakan layanan konsultasi terkait referensi, hingga ke identifikasi
konten pembelajaran yang relevan.

Dukungan terhadap riset. Selain keterlibatan dalam program pembelajaran, pustakawan Bank
Indonesia ke depan juga harus mampu memberikan asistensi kepada para periset dengan cara menyediakan
sarana kolaborasi secara online (virtual lab environments), sekaligus sebagai sarana repository untuk
data yang digunakan maupun hasil riset yang telah selesai sehingga dapat diakses oleh pihak yang
membutuhkan.

Pengembangan website Perpustakaan (Cyber-Library). Website Cyber-Library sebagai OPAC
yang telah beroperasi sejak tahun 2003 perlu terus dikembangkan sehingga dapat digunakan dengan
tampilan yang user-friendly dan personalized, sehingga memudahkan pengguna dalam pencarian
referensi. Cyber-Library juga harus dapat menjadi sarana kolaborasi serta koordinasi online antara
Perpustakaan Kantor Pusat dan Perpustakaan KPw yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Desain
sistem yang terintegrasi memungkinkan pustakawan BI di seluruh daerah berbagi pengetahuan terkait
berbagai kegiatan literasi, hingga berdiskusi tanpa batasan ruang dan waktu. Penggunaan Cyber-Library
tidak hanya untuk 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. Koordinasi teknis dapat dilakukan
secara harian, simultan, real-time serta lebih intensif.

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Banyak perpustakaan yang enggan memanfaatkan AI dan
Internet of Things karena pertimbangan kerahasiaan data dari pengguna perpustakaan. Namun demikian,
seiring berjalannya waktu, AI kini terbukti efektif untuk membantu kecepatan pencarian referensi sesuai
kebutuhan pengguna, sekaligus memonitor penerapan physical distancing. Sebagai perpustakaan khusus
yang mendukung ekosistem riset dan pembelajaran, Perpustakaan BI perlu merengkuh AI menjadi bagian
layanannya. Dengan user experience yang tepat, AI dapat mengintegrasikan Perpustakaan menjadi
personal assistant bagi setiap pegawai BI sehingga dapat membantu percepatan proses pengambilan
keputusan. Penggunaan teknologi perpustakaan ke depan bukan sekedar menerapkan aplikasi atau
software baru semata, namun harus dapat meningkatkan hubungan antar manusia, kolaborasi, koordinasi,
hingga menjadi katalisator inovasi. Perpustakaan tidak lagi menjadi tempat menyimpan koleksi, tapi menjadi
tempat interaksi dan kolaborasi antar pengguna.

Aspek Ruangan

Perubahan pemanfaatan ruang baca dan ruang pertemuan. Sebelum COVID melanda, hampir seluruh
perpustakaan modern menerapkan ruang perpustakaan yang terbuka serta memungkinkan untuk kolaborasi.
Namun pasca COVID, konsep tersebut perlu direformulasi: apakah pengunjung akan lebih menyukai, atau
malah harus diarahkan untuk menggunakan ruang baca yang cenderung individual? Bagaimana cara mengatur
pembatasan jumlah orang apabila dilakukan pertemuan grup di perpustakaan? Dengan tantangan itu, ruang
Perpustakaan BI juga harus bersifat fleksibel agar pengelola dapat melakukan pengaturan yang meminimalkan
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risiko akibat adanya cluster pengunjung. Penggunaan teknologi juga dapat membantu memantau jumlah
maupun pergerakan pengunjung di dalam ruang perpustakaan.

Ditiadakannya penggunaan perangkat bersama. Seperti lazimnya di praktik pengelolaan
perpustakaan, saat ini di Perpustakaan BI tersedia belasan komputer yang dapat digunakan oleh pengunjung
secara bergantian. Dengan kondisi pandemi, maka ke depan fasilitas tersebut akan ditinggalkan. Dan
karena Cyber-Library maupun layanan digital lainnya dapat diakses menggunakan laptop dan gawai, maka
pemustaka akan lebih didorong untuk membawa dan menggunakan perangkat komputer masing-masing.

Ruangan yang membangun komunikasi. Modernisasi bangunan perpustakaan menjadi tak
terelakkan. Namun demikian muncul tantangan berikutnya, yaitu sebuah perpustakaan tidak akan ada
artinya tanpa ada interaksi antar manusia. Dengan kata lain, komunikasi menjadi kunci. Komunikasi yang
baik akan meningkatkan transparansi, memperkuat interaksi, serta menambah kenyamanan dan trust antara
pustakawan dan para pengguna perpustakaan

Aspek Human Resources

Keutamaan keselamatan pengelola perpustakaan. Dengan kondisi ketidakpastian yang masih terjadi
khususnya di Indonesia, maka perlu dilakukan pengadaan alat pelindung diri untuk pustakawan sehingga
dapat berinteraksi dengan pengunjung dengan aman dan nyaman.

Kesempatan untuk Learning and Development yang Berkelanjutan. Adanya pandemi justru
memberikan kesempatan untuk belajar melalui platform daring semakin terbuka luas. Perpustakaan
Nasional RI maupun berbagai perpustakaan lain seringkali mengadakan pelatihan daring yang dapat diikuti
oleh pustakawan-pustakawan seluruh Indonesia. Momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pustakawan BI
untuk mengembangkan kompetensi diri, baik sebagai peserta maupun pengajar yang melakukan knowledge
sharing di bidang pengelolaan perpustakaan. Dengan kondisi eksternal yang semakin cepat berubah, maka
pengembangan kompetensi ini juga menjadi semakin penting bagi pustakawan, terutama untuk memperkuat
digital mindset serta mendorong inovasi. Dengan kompetensi yang inovatif serta relevan dengan era
digital, maka pustakawan juga tidak akan menghadapi job insecurity maupun risiko ketidakpastian ke
depan.

Tele-networking. Teleconsulting akan menjadi salah satu “new normal”, di mana pustakawan
menyediakan layanan konsultasi kepada pengguna terkait referensi atau buku yang dibutuhkan melalui
media telepon, e-mail, online meeting, maupun media sosial. Dalam skala yang lebih luas, pengelola
perpustakaan juga harus mempererat network dengan komunitas-komunitas, satuan kerja, serta kolega
perpustakaan lain untuk mendorong perluasan akses informasi untuk para pengguna perpustakaan

Perpustakaan dan Pustakawan yang Selalu Eksis. Desentralisasi perpustakaan juga menjadi hal
yang dibutuhkan, di mana layanan perpustakaan bisa didapatkan oleh pengguna di manapun mereka berada,
tanpa batasan ruang dan waktu. Konsep “Bring Knowledge to Your Desk” telah berevolusi menjadi “Bring
Knowledge Anywhere Anytime”. Untuk itu, pustakawan harus memiliki kompetensi dalam hal critical
thinking, data analysis, keluwesan, kepemimpinan, serta manajemen teknologi. Berbagai kompetensi itu
menjadi instrumen dalam membentuk infrastruktur digital yang menjadikan perpustakaan tetap eksis
walaupun dalam kondisi terisolasi. Diperlukan publikasi yang konsisten dan kontinyu untuk layanan-layanan
yang diberikan, sehingga pustakawan juga harus menguasai teknik komunikasi yang advanced serta
metodologi marketing yang mumpuni. Penggunaan media sosial menjadi esensial sebagai public exposure
dalam memperkenalkan berbagai koleksi maupun layanan, sekaligus untuk meningkatkan interaksi dengan
stakeholders. Dengan interaksi yang lebih intensif, maka Perpustakaan dapat langsung memperoleh
feedback guna perbaikan kualitas ke depan.

Dengan berbagai trend pengelolaan ke depan, Perpustakaan di Indonesia dapat terus berkembang dan
bergerak maju bersama menjadi sebuah infrastruktur sosial dan katalisator keilmuan yang handal, serta
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dapat mempertahankan eksistensinya sebagai Library 4.0 melalui inovasi-inovasi baru, sehingga semakin
memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi nasional dengan senantiasa  menjaga kualitas
pengelolaan berstandar nasional dan internasional.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Ruang gerak langkah Pustakawan ke depan masih sangat terbuka lebar untuk inovasi dan kreativitas. Tentunya
pengayaan koleksi baik buku cetak maupun e-book harus tetap dilakukan secara konsisten untuk mendukung
visi dan misi organisasi. Namun demikian, Bank Indonesia maupun seluruh institusi lainnya tidak dapat lagi
menggunakan cara-cara lama dalam mengelola perpustakaannya, sehingga perlu melakukan continuous
self-disruption menggunakan berbagai cara yang adaptif, khususnya dalam mengantisipasi kondisi eksternal
yang penuh ketidakpastian. Adaptasi menjadi kunci utama. Terbuka kemungkinan untuk mengadopsi berbagai
teknologi 4.0 antara lain augmented reality dan Internet of Things (IoT). Selain itu dapat dijajaki kolaborasi
dan interkonektivitas digital dengan perpustakaan kolega lembaga/kementerian, serta berbagai alternatif
lainnya. Dengan variasi metode layanan serta teknologi yang digunakan untuk mengantisipasi krisis, ke depan
pustakawan akan menjadi salah satu garda terdepan yang proaktif mengawal proses transformasi digital
organisasi.
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