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ABSTRAK

Pengadaan perpustakaan khusus dalam tujuan spesifiknya merupakan salah satu tantangan yang perlu diperhatikan
dalam penyelenggaraannya. Perpustakaan yang akan dikaji dalam artikel riset ini adalah perpustakaan bidang pertanian,
yang tersaji pada perpustakaan yang berada di bawah struktur kelembagaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP). Perpustakaan ini, salah satunya diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat. Tulisan ini bertujuan untuk
meninjau dan mengamati alur dari terselenggaranya sistem perpustakaan khusus di lingkungan tersebut.  Penelitian
ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui observasi dan wawancara, disamping studi
lapangan serta penelusuran literatur untuk data studi pustaka yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021. Hasil dari
pengamatan komprehensif terhadap manajemen koleksi dan pengelolaan repositori institusi adalah bahwa Perpustakaan
BPTP Sumatera Barat melakukan prosedur pengelolaan repositori sesuai standar Kementrian Pertanian. Keberadaan
repositori di Perpustakaan BPTP ini membantu peneliti dan penyuluh dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penelitian
dan penyuluhan, meskipun mereka memiliki kendala dalam hal kompetensi sumberdaya manusia dan lambatnya akses
internet.

Kata kunci: Manajemen koleksi, perpustakaan khusus, repositori

PENDAHULUAN

Pengelolaan koleksi perpustakaan pada era modern mulai menunjukkan perubahan yang signifikan
dibandingkan dengan sistem perpustakaan konvensional. Mulai dikenalkannya bentuk perpustakaan khusus

mengindikasikan perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, keefektifan, dan keterarahan dari
informasi yang akan diakses oleh kelompok atau golongan tertentu. Tentu saja ini tak terlepas dari tuntutan
zaman sekarang yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi penyajian informasi. Dari sekian banyak
informasi yang tersebar di berbagai platform, menuntut adanya bentuk pengelolaan yang mengkhususkan
informasi tersebut dalam kelompok tertentu dengan tujuan kemudahan akses, kesesuaian standar dan
kesamaan orientasi. Secara historis, ide dari pembentukkan model baru dari perpustakaan ini adalah
pembatasan dari koleksi buku dengan tujuan mengarahkan persebaran buku dengan tema atau bidang tertentu
terfokus kepada kelompok spesifik. Pada mulanya perpustakaan konvensional memiliki fungsi sebatas
pencatatan transaksi dagang dan tempat penyimpanan (Renfrew, C., 2008). Konsep perpustakaan khusus
sebagai pembeda dari perpustakaan pada umumnya mulai diperkenalkan di Inggris dan Amerika Serikat
pada abad ke-19.  Di awal kemunculannya, perpustakaan khusus dibentuk dekat dengan lembaga-lembaga
yang ada di lingkungan pemerintah dan perguruan tinggi (Shumaker, D., 2011). Seperti perpustakaan khusus
di bidang kedokteran, hukum, fisika, militer dan bidang serupa.

Pembentukan spesialisasi dari perpustakaan khusus, merupakan perwujudan konkret atas pemaknaan
dari perpustakaan itu sendiri. Perpustakaan yang diperkenalkan sebagai wadah penghimpunan informasi
dan kepustakaan, yang dikelola sehingga dapat diolah dan diberdayakan untuk pemanfaatan yang lebih
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lanjut bagi pengunjungnya. Perpustakaan khusus disebutkan sebagai perpustakaan yang koleksi dan
himpunan di dalamnya memiliki spesifikasi lebih lanjut sehingga keseragaman bidang informasi menjadi
lebih sempit, namun memberikan sumber yang lebih kaya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa
kehadiran perpustakaan khusus memiliki korelasi yang dekat dengan lembaga dan institusi tertentu,
sehingga keseragaman bidang yang disajikan oleh perpustakaan khusus menyuguhkan visi secara lebih
jelas dalam sisi keberdayaan dan kebermanfaatan koleksi-koleksi di dalamnya. Hal ini kemudian tercermin
pada pendirian berbagai perpustakaan khusus yang secara ideal ditujukan untuk menunjang dan sejalan
dengan visi dari lembaga dan institusi yang mendirikannya (Harisanty, D., 2019).

Dilansir dari data pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (2017) melalui laman resminya,
terdapat 45 perpustakaan khusus di Indonesia yang terafiliasi dengan badan dan lembaga khusus, seperti
biro organisasi pemerintahan, balai penelitian pertanian, Badan Tenaga Atom nasional, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan lembaga dengan kekhususan bidang lainnya.
Perubahan bentuk dan jenis koleksi yang dihimpun dalam perpustakaan-perpustakaan khusus ini,
menimbulkan signifikansi perbedaan dengan perpustakaan pada umumnya. Hal yang dapat disoroti dari
perbedaan yang muncul ini, salah satunya adalah pada pengelolaan dari koleksi yang ada pada
perpustakaan khusus, sehingga tujuan dan fungsi dari pendirian perpustakaan khusus tersebut dapat
mencapai sasaran yang diinginkan, yakni menunjang visi dari badan dan lembaga pendiri. Menurut Chow,
A. S., dan Rich, M (2018), kondisi ini pada aspek sumber daya, baik kebendaan, organisasi, dan sumber
daya manusia pada standardisasinya diiringi dengan nilai-nilai tertentu yang spesifik dan berkaitan langsung
dengan pengadaan kekhususan himpunan dan koleksi dari perpustakaan.

Selain memiliki fungsi dasar yang cukup berbeda antara perpustakaan umum dan perpustakaan khusus,
kedua perpustakaan tersebut juga memiliki perbedaan pada aspek lainnya. Seperti lembaga yang menaungi,
koleksi buku, dan pemakai layanan. Pada pengelolaan perpustakaan khusus terdapat beberapa unsur yang
layak diperhatikan. Koleksi buku pada perpustakaan khusus terfokus pada pengumpulan buku yang sesuai
dengan subjek pilihan dari perpustakaan. Di lain hal kualitas dari koleksi juga dikedepankan dibandingkan
dengan kuantitas dari koleksi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memutakhirkan pengetahuan dan informasi
serta kemudahan penelusuran informasi dari pengguna layanan. Hal ini diselenggarakan sebagai jawaban
atas harapan bahwa koleksi spesifik dari perpustakaan khusus dapat memberikan daya tarik dan dampak
pengembangan khusus pada institusi yang berkaitan (Godwin, I., dan Powers, A., 2020). Berbeda dengan
perpustakaan pada umumnya, pengelola dari perpustakaan khusus mensyaratkan pengelola dari bidang
tertentu pula (Chow, A. S., dan Rich, M., 2018). Tentunya seorang yang telah menguasai bidang pilihan
dari perpustakaan khusus. Sehingga, sumber daya manusia terkait ditekankan menjadi pihak yang relevan
dengan subjek dengan kualifikasi terhadap kekhususan koleksi dari perpustakaan khusus tersebut.

Sistem layanan lainnya yang dapat ditelaah melalui keberadaan perpustakaan khusus adalah adanya
Institutional Repository. Terselenggaranya tata kelola terhadap simpanan koleksi kelembagaan inipun
potensial untuk menjadi wajah intelektual dari insitusi yang mengadakannya (Suwarno,2014). Koleksi lokal
dari institusi-institusi penyelenggara perpustakaan khusus dalam lingkungannya, dapat diakses dengan
mudah melalui adanya pengelolaan terhadap koleksi tersebut. Hal ini kemudian akan dapat pula didukung
dengan penyelenggaraan layanan repository tersebut secara digital. Sehingga, spesifikasi koleksi melalui
subjek yang khusus dapat terorganisasi dengan lebih baik dan tersebar lebih masif melalui repositori
publikasi institusi. Sebagai pemisalan, publikasi dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang
pendidikan dan penelitian, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi melalui pengadaan layanan
repository yang memungkinkan untuk dijelajahi dengan mudah melalui mesin pencari, seperti google dan
fasilitas pencarian lainnya.

Salah satu perpustakaan khusus yang cukup luas sebarannya di Indonesia adalah perpustakaan khusus
yang didirikan di bawah struktur organisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Perpustakaan
khusus yang beroperasi dalam lingkungan BPTP ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang
berkaitan dengan pertanian seperti dari kalangan peneliti dan penyuluh. Sebagai upaya untuk menjaga
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kesesuaian visi misi dengan sisi praktikal dari operasional perpustakaan dibutuhkan penerapan aspek
manajemen perpustakaan, terkhusus pada pengelolaan koleksi. Tidak hanya itu, secara aktif BPTP juga
melaksanakan publikasi artikel-artikel ilmiah secara digital sebagai bentuk produk penelitian dan
pengembangan yang dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, maka penelitian ini ditujukan untuk meninjau
penerapan pengelolaan koleksi secara umum dan pengelolaan repositori publikasi yang berjalan di
perpustakaan khusus BPTP Sumatera Barat.

Penelitian yang terkait mengenai manajemen repository pernah dilakukan oleh Nurhasanah pada tahun
2017 yang berjudul Pengelolaan Institutional Repository Di Perpustakaan Utsman Bin Affan
Universitas Muslim Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurahasanah tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana
proses pengelolaan repositori di Perpustakaan Ustman Bin Affan, Universitas Muslim Indonesia dan
mengetahu apa saja kendala yang dialami oleh Perpustakaan Ustman Bin Affan, Univesitas Muslim
Indonesia. Penelitian tersebut dapat diajadikan contoh dan pedoman dalam hal metode dan tujuannya,
namun untuk studi kasus yang diangkat berbeda yang mana penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah
dilakukan di perpustakaan perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini dilakukan di perpustakaan khusus, yaitu
Perpustakaan BPTP Sumatera Barat.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di Perpustakaan BPTP Sumatera Barat, merupakan
penelitian yang berjudul Pengelolaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Balai Tekenologi Pertanian
(BPTP) Sumatera Barat oleh Nofrika Susanti pada tahun 2009. Penelitian tersebut dilakukan dengan
mendiskripsikan bagaimana pengelolaan bahan pustaka berupa koleksi keseluruhan yang ada pada tahun
2009, dari proses pengolahan, labelisasi, penjajaran buku, dan kartu katalog. Namun, Perpustakaan BPTP
Sumatera Barat baru memulai pengelolaan koleksi repositori mereka tahun 2009 yang membuat penelitian
tersebut belum membahas pengelolaan koleksi repository pada BPTP Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian Manajemen
Koleksi Repository Perpustakaan Khusus : Studi Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
(BPTP) Sumatera Barat yang berfokus pada proses pengelolaan repositori dari persiapan apa yang
dilakukan oleh pihak Perpustakaan BPTP Sumatera Barat dan juga kendala yang dihadapi.

Perumusan Masalah

Pertumbuhan perpustakaan khusus di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan peran dari lembaga
pemerintahan yang ikut andil dalam bidang keilmuan yang spesifik. Hal ini, salah satunya tampak pada
lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang menyelenggarakan perpustakaan dengan koleksi khusus
pada bidang pertanian dan kajian yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dalam pengelolaan koleksi repository
Perpustakaan BPTP Sumatera Barat diharapkan dapat mempertimbangkan apa saja yang perlu dipersiapkan
sebagai perpustakaan khusus yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya bidang pertanian. Sehingga, dalam
penyelenggaraan perpustakaan khusus ini, dirumuskan masalah yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai
berikut:

a . Bagaimana manajemen koleksi repositori di perpustakaan khusus  BPTP Sumatera Barat?
b. Apa manfaat adanya koleksi repositori di perpustakaan khusus BPTP Sumatera Barat?
c . Apa saja hambatan dalam pengelolaan koleksi repositori di perpustakaan khusus BPTP Sumatera

Barat?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin disasar dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah melakukan meninjau kesesuaian
sisi teoritis dan praktikal dari penyelenggaraan perpustakaan khusus berdasarkan pada perumusan masalah.
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Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

a . Mengidentifikasi penerapan pengelolaan manajemen koleksi repositori perpustakaan khusus BPTP
Provinsi Sumatera Barat, terutama pada aspek fleksibilitas dan kreativitas.

b. Mengidentifikasi manfaat koleksi repositori Perpustakaan BPTP Provinsi Sumatera Barat.
c . Mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam pengelolaan koleksi repositori di perpustakaan khusus

BPTP Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpustakaan Khusus

Pelayanan perpustakaan dan pengadaan koleksi sebagai sumber informasi bagi penggunanya membedakan
jenis pepustakaan. Perpustakaan khusus, utamanya merupakan penyedia layanan informasi dalam
perpustakaan yang menerapkan konsep kekhususan.  Spesifikasi dari perpustakaan khusus tersebut dapat
dipengaruhi oleh adanya aspek spesial yang dirujuk oleh perpustakaan khusus. Aspek spesial yang menunjukkan
kekhususan tersebut antara lain adalah (Bilawar, Prakash., 2014):

1. Pelaku layanan khusus/Special Subject,
2. Pelayanan khusus/Special Service, dan
3. Klien khusus/Special Clientele.

Signifikansi dari pengadaan perpustakaan khusus memiliki pengaruh terhadap layanan yang
diberikannya dalam label ‘spesifik’ yang dimiliki oleh perpustakaan khusus. Hal ini erat kaitannya dengan
pengadaan perpustakaan khusus yang menunjukkan kecenderungan berupa keterkaitan akademik dan
bidang-bidang khusus. Dampak pengembangan dari bidang tersebut dapat disajikan berupa koleksi khusus
yang disediakan sebagai knowledge content pada perpustakaan khusus tersebut.

Perindukan perpustakaan khusus pada umumnya berada dalam naungan tata kelola institusi dalam
bidang khusus juga menambah nilai kekhususan dari pengadaan perpustakaan khusus. Dimana, menurut
Harisanty, D. (2019) dalam hal pengadaan perpustakaan dalam situasi ini, mensyaratkan pelayanan
perpustakaan, dari segi fungsi dan tujuannya, dapat mendukung visi dari institusi yang menaunginya.

Manajemen Koleksi

Pengelolaan koleksi dan aset dalam sebuah sistem perpustakaan merupakan fungsi yang signifikan.
Manajemen koleksi, representasi dari rangkaian keseluruhan kegiatan perencanaan, pengelolaan, hingga
pemeliharaan dan perawatan atas aset dan koleksi. Penyelenggaraan manajemen koleksi dalam kearsipan
dan perpustakaan memiliki tujuan yang selaras, yakni dalam perwujudan atas pengumpulan, pengaturan,
dan penyediaan informasi melalui aset, informasi, dan bahan yang dipilah dan melalui proses kurasi yang
jelas dan tersistem (Samantaray, M. dan Rath, P.,2019). Penyelenggaraan ini kemudian akan berkaitan erat
dengan anggaran, pemilihan koleksi, serta kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan pada perpustakaan.
Suasana dan citra lingkungan institusional dari perpustakaan sendiri kemudian juga terbangun melalui adanya
manajemen koleksi.

Keberlangsungan aktivitas pengelolaan koleksi dan aset perpustakaan, tidak terlepas dari aspek
pelayanan, organisasi, dan masalah-masalah seputar koleksi dan informasi. Terdapat upaya yang diharapkan
senantiasa dilakukan agar menghindari ketidakstabilan pada aspek yang mendukung manajemen koleksi
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perpustakaan. Perihal tersebut diantaranya yaitu pada perencanaan anggaran serta investigasi pada aset-
aset koleksi yang diperlukan untuk penyediaan informasi, dimana menimbulkan pengaruh pada pelayanan
perpustakaan. Pemilihan metode, baik berupa collection-centred maupun users-centred dalam aspek ini
memiliki peran besar, terutama pada aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan dan pengembangan koleksi
(Samantaray, M. dan Rath, P.,2019; Khan,G. dan Bhatti, R., 2016). Sehingga, akuisisi terhadap lingkungan
perpustakaan melalui koleksi biasanya dilakukan secara berkala dengan melakukan proses pemantauan,
evaluasi, serta berdampak pada perkembangan dari koleksi yang dibangun pada perpustakaan.

Perpustakaan sebagai pusat informasi dalam setiap waktunya dituntut untuk dapat menyajikan
keselarasan koleksi dengan kebutuhan pengunjung. Berkaitan dengan hal itu, koleksi yang telah dibangun
memerlukan pengembangan. Pengembangan koleksi, pada prosesnya, merupakan aspek fundamental pada
sebuah perpustakaan maupun information centres, terutama pada perpustakaan yang didirikan dalam
tujuan riset dan penelitian (Jan, S. dan Ganiae, S., 2019). Dinamika koleksi untuk memenuhi kebutuhan
pengguna layanan adalah hal penting yang perlu untuk selalu diperhatikan. Dinamika koleksi yang
dibutuhkan tersebut merupakan masalah yang menghadirkan pengembangan dalam manajemen koleksi
diperlukan sebagai solusi.

Dalam rangka melakukan pengembangan, diperlukan kebijakan yang diterapkan sebagai sikap atas
adanya pengembangan atau tidak. Pertimbangan akan nilai manfaat atas penambahan koleksi dilakukan
dalam proses yang sistematis dan secara konstan diperbarui serta disesuaikan. Dimana, kebijakan inipun
harus didokumentasikan secara jelas. Selanjutnya, menurut Jan dan Ganiae (2019), dalam pengembangan
koleksi, tujuan yang ingin dicapai adalah pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna layanan
perpustakaan. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan untuk koleksi yang dikembangkan perlu
dilandasi atas penilaian terhadap kebutuhan pengguna layanan melalui user’s need assessment. Langkah
ini merupakan salah satu aspek krusial dalam pengembangan koleksi secara spesifik, maupun manajemen
koleksi umumnya. Penilaian terhadap sirkulasi, peminjaman, dan akses oleh pengguna merupakan hal yang
juga diperlukan seiring dengan evaluasi kebutuhan pengguna layanan dan pengguna koleksi. Berdasarkan
pada hal tersebut, seleksi dan akuisisi terhadap koleksi perpustakaan dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil investigasi terhadap aset dan koleksi yang akan diadakan sebagai bagian dari
layanan perpustakaan (Jan, S. dan Ganiae, S., 2019; Samantaray, M. dan Rath, P.,2019). Kestabilan dan
keseimbangan koleksi dalam proses manajerial terhadap aset ini perlu selalu diiringi dengan evaluasi secara
berkala.

Sebagai salah satu peran yang signifikan, dalam melakukan manajemen terhadap koleksi, pustakawan
adalah aspek inti yang membutuhkan pemantauan atas jalannya proses manajemen, terutama manajemen
koleksi. Misalnya, melalui tugas pokok dalam pengorganisasian dan pendayagunaan seluruh koleksi yang
tersimpan dan disediakan oleh perpustakaan. Pustakawan diharapkan agar memiliki langkah dan stategi
dalam menciptakan inovasi untuk penyelenggaraan manajemen koleksi yang fleksibel dan relevan. Dilansir
oleh International Federation of Library Association / IFLA (2013), bentuk inovasi dapat berjalan melalui
proses evaluasi dan pengembangan yang diterapkan pada beberapa segi penyokong pelayanan
perpustakaan. Adapun pengembangan tersebut dapat berupa pada:

a . Segi fisik, merujuk pada pengembangan dan pemugaran infrastruktur pada perpustakaan secara umum
dan fasilitas-fasilitas sebagai bagian dari perpustakaan. Pengembangan infrastruktur, mempengaruhi
jalannya proses manajemen koleksi secara langsung dan tidak langsung, terutama dalam perubahan yang
bersifat praktis pada konsep tata ruang perpustakaan. Konsep tata ruang dan peralatan-peralatan yang
berkaitan dengan koleksi, dapat merevitalisasi dan mengarahkan perubahan yang berdampak pada
proses penerimaan koleksi, katalogisasi, dan klasifikasi yang dilakukan. Selain itu, juga dapat ditemui
dampak signifikan dalam perubahan proses berupa workflow dalam tata kelola koleksi.

b. Segi sumber daya, dapat diimplementasikan dalam metode dan perencanaan yang dilakukan dalam
proses mengelola koleksi. Pengembangan sumber daya dapat dilakukan pada sumber daya manusia
maupun sumber daya infrastuktur IT yang menyokong proses pemeliharaan koleksi. Selain itu, dapat



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

1st International Conference on Library and Information Sciences 2021

pula dilakukan pengembangan model untuk perencanaan yang akan diterapkan pada pengelolaan
koleksi-koleksi perpustakaan.

Repositori

Aset dan koleksi sebagai bagian dari sebuah perpustakaan memerlukan pengelolaan yang tepat. Pengelolaan
tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian koleksi melalui pengadaan repositori pada perpustakaan.
Secara umum, koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan disimpan dalam repositori bentuk cetak. Pengelolaan
repositori dalam bentuk ini dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kerusakan yang mengurangi
kelestarian koleksi yang disimpan (Agustiawan, 2016). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi,
repositori pada saat ini mendapatkan alih media berupa pengadaan tata kelola penyimpanan berbasis digital.
Pendayagunaan teknologi berupa repositori digital tersebut kemudian menghasilkan layanan repositori yang
memungkinkan untuk diakses secara terbuka oleh khalayak (Pinkas, M dan Na Lin, 2014). Selain itu,
pengadaan repositori dalam sebuah institusi mendukung berjalannya proses knowledge management yang
terlaksana dalam institusi tersebut.

Adapun menurut Franco, M. dan Stefania, M. (2007), layanan repositori dalam pelaksanaannya
berfungsi sebagai penyimpanan dan proses pencarian data yang terdapat dalam institusi ataupun organisasi
yang bersangkutan. Dalam proses ini, proses penyimpanan diubah menjadi informasi eksplisit yang dapat
muncul sebagai hasil dari pencarian dalam repositori. Sehingga, ketika penggunaan teknologi informasi
dalam repositori digital dapat berjalan baik, pengguna layanan dapat dengan mudah mendapatkan
pemenuhan kebutuhan informasi. Penerapan teknologi informasi dalam pengadaan layanan repositori
membutuhkan pemutakhiran data koleksi perpustakaan. Sebab, faktor tersebut memiliki signifikansi
pengaruh terhadap efektifitas pelayanan dalam pengadaan repositori, terutama dalam pencarian dan
pemenuhan informasi. Hal ini berkaitan dengan hal sebagai berikut:

a . Kurangnya informasi yang tersedia dalam penyimpanan tunggal (single place), sehingga kesulitan
pencarian dalam penyimpanan menjadi meningkat,

b. Dibutuhkan kompleksitas data yang mutakhir dan up-to-date untuk dapat mengidentifikasi informasi
yang dibutuhkan, hal ini berkaitan pula dengan kemungkinan tidak munculnya informasi sebab adanya
penerjemahan data simpanan yang tidak diperbarui secara berkala,

c . Proses pencarian dan pemenuhan informasi memerlukan motif yang kuat bagi pustakawan dalam
penyediaan informasi yang ingin disajikan, salah satunya dicerminkan melalui data repositori yang
mutakhir.

Pembentukan repositori yang dapat diakses oleh khalayak atau menerapkan sistem open source dapat
memberikan dukungan pada layanan terutama dalam aspek fleksibilitas (Reddy dan Kumar, 2013). Aspek
fleksibilitas tersebut tidak hanya tergambar pada fleksibilitas ruang yang didukung pada kapasitas digital,
namun juga diperkuat dengan aksesibilitas yang lebih luas terhadap koleksi-koleksi perpustakaan. Pun,
dalam penyelenggaraan aspek fleksibilitas dan aksesibilitas tersebut, menurut Samantaray, M dan Rath,
P (2019) dapat dilaksanakan melalui integrasi data digital dan konvensional. Penerapan variasi dalam
koleksi, baik yang telah tersedia, maupun yang perlu untuk disediakan, dapat diukur melalui teknologi yang
digunakan pada layanan perpustakaan, khususnya repository koleksi. Melalui integrasi dan organisasi data
yang dilakukan, diharapkan proses pengarsipan dan dokumentasi dalam regulasi koleksi yang disediakan
layanan dapat berjalan lebih praktis dan efisien.

Dalam mengelola repositori dan berkaitan dengan proses digitalisasi, terdapat aspek-aspek yang perlu
diperhatikan. Pemeliharaan dan penatakelolaan adalah salah satu aspek yang diutamakan. Adapun
pemeliharaan dan tata kelola menunjukkan relasi yang seiring dengan fasilitas-fasilitas yang diperlukan
untuk pengadaan layanan repositori atas koleksi-koleksi yang akan disediakan kepada pengguna layanan.
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Pun menurut Suwanto, S. (2017), pengadaan layanan repositori dapat dilangsungkan dengan sokongan
sarana dan prasarana berupa:

a . Perangkat keras (hardware), hampir seluruh proses dalam pelayanan repositori membutuhkan
perangkat keras, dimulai sejak proses penerimaan koleksi, klasifikasi, hingga tersedianya koleksi
tersebut pada repositori. Terlebih, dalam pelaksanaan repositori yang didigitalisasi, sehingga
membutuhkan peralatan teknologi informasi yang memadai.

b. Perangkat lunak (software), sama halnya dengan perangkat keras, dalam pemeliharaan dan proses tata
kelola repositori membutuhkan fasilitas berupa adanya perangkat lunak yang sesuai dan memadai,
terutama dalam menampung informasi digital yang diperlukan sebagai identitas dan konten dari setiap
koleksi yang sudah dikonversi menuju bentuk digital. Sebagai contoh, perangkat aplikasi pengetikan dan
olah kata yang diperlukan dalam proses-proses katalogisasi koleksi hingga aplikasi yang diperlukan dalam
integrasi data pada layanan internet.

c . Sumber daya manusia, dalam tata kelola koleksi yang diselenggarakan, serta operasional fasilitas, sarana,
dan prasarana yang diperlukan dalam pengadaan repositori, diperlukan sumber daya manusia yang
mampu dan menyanggupi untuk mengatasi permasalahan dan memberikan solusi atas pendataan,
katalogisasi, hingga pelaksanaan prosedural agar proses tata kelola koleksi dan automasi koleksi pada
repositori dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ilmiah ini dilakukan dalam pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang
diperlukan dalam penyajian hasil dari tulisan ini, diambil dengan metode observasi dan wawancara terhadap
pihak terkait. Dalam penulisan artikel ini juga dilakukan studi pustaka melalui jurnal dan publikasi ilmiah
yang telah dipertimbangkan relevansinya dengan topik utama artikel ini. Topik yang dijadikan landasan untuk
diobservasi secara mendalam adalah mengenai pengelolaan perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Sumatera Barat, terutama strategi manajemen yang dilakukan dalam pengelolaan koleksi
repositori yang tersedia pada perpustakaan BPTP Sumatera Barat sebagai perpustakaan khusus. Selain
itu, keadaan yang perlu untuk dibahas pada artikel ilmiah ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam
pengelolaan terhadap koleksi-koleksi lokal pada perpustakaan khusus melalui penyelenggaraan repositori
karya di lingkungan BPTP Sumatera Barat.

Observasi terhadap objek-objek pembahasan diselenggarakan pada perpustakaan khusus BPTP
Sumatera Barat dalam bentuk pengamatan dan studi lapangan. Data lainnya diperkuat dengan wawancara
terhadap pustakawan yang bertugas di BPTP Sumatera Barat sebagai narasumber dari penelitian ini.
Peneliti memiliki kriteria dalam pemilihan narasumber seperti, memiliki pengelaman mengelola
perpustakaan lebih dari 5 tahun, dan berpengalaman dalam pengelolaan koleksi repositori. Penelusuran
informasi sebagai implikasi dari metode studi pustaka dilakukan dengan telaah terhadap artikel ilmiah
terpublikasi. Pencarian menggunakan perpustakaan khusus, manajemen koleksi, dan penyediaan informasi
sebagai kata kunci dalam mendapatkan artikel jurnal yang relevan dalam pembahasan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian hasil penelitian didasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada petugas
perpustakaan di Perpustakaan BPTP Sumatera Barat. Adapun hasil yang akan dianalisis adalah sebagai
berikut:
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Profil

Profil BPTP Sumatera Barat

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu Unit
Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian (BBP2TP).  BPTP Sumbar dibentuk bersama 26 BPTP lainnya di seluruh Indonesia, dengan SK
Mentan No.798/Kpts/T.210/12/94, tanggal 13 November 1994 yang berlaku efektif mulai 1 April 1995.

BPTP Sumbar merupakan gabungan dari Penelitian Tanaman Pangan (Balittan) Balai Nasional, Balai
Sukarami dengan Balai Informasi Pertanian Sumatera Barat.  Pembentuk BPTP Sumbar merupakan
langkah regionalisasi untuk memperkuat lini pelayanan teknologi di daerah, mirip dengan ciri teknologi
pertanian yang spesifik lokasi. BPTP Sumbar diharapkan dapat berperan sebagai jembatan dari lembaga-
lembaga penelitian nasional untuk merekayasa paket teknologi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
pembangunan pertanian di daerah.

Secara umum mandat BPTP adalah melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengkajian dan
perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.  Dalam melaksanakan, BPTP Sumbar menyelenggarakan
fungsi: (a) Pelaksanaan inventarisasi dan kebutuhan teknologi pertanian tepat guna lokasi; (b) Pelaksanaan
penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (c) Pelaksanaan
pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta pengembangan materi penyuluhan; (d)
Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian,
perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (e) Memberikan pelayanan
teknik pengkajian, pengembangan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (f)
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Untuk mempertegas dan memperjelas tupoksi BPTP telah ditetapkan arah, kegiatan, mandat, visi, dan
misi BPTP. Mandat: Melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian komoditas, serta pengujian dan
perakitan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, termasuk komoditas spesifik dan unggulan yang
berorientasi agribisnis. Visi: BPTP Sumbar sebagai lembaga pengkajian, penelitian dan perakitan paket
teknologi regional yang handal dalam inovasi serta pengembangan dan alih teknologi pertanian tepatguna
berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan. Misi: (1) kebutuhan kebutuhan dan menghimpun
informasi teknologi pertanian dari berbagai sumber untuk direkayasa menjadi paket teknologi tepat guna
spesifik lokasi; (2) teknologi yang sesuai dan memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani; (3) Mempercepat
proses alih teknologi kepada para petani dan pengguna lainnya.

BPTP Sumbar dipimpin oleh seorang kepala jabatan eselon II.  Kepala BPTP membawahi 2 Eselon
IV-A, yaitu: 1) Sub Bagian Tata Usaha, dan 2) Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (SKPP) yang
membawahi Perpustakaan BPTP Sumatera Barat.

Profil  Perpustakaan BPTP Sumatera Barat

Perpustakaan BPTP Sumbar merupakan perpustakaan khusus yang dibangun dalam upaya mendukung
pelaksanaan pembangunan pertanian/kegiatan penelitian dan pengkajian yang berfungsi sebagai sumber
dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dan bidang lainnya yang terkait
dalam bentuk tercetak dan elektronik bagi peneliti, penyuluh, dan pengambil kebijakan serta pengguna lainnya.
Mulai tahun anggaran 2007 perpustakaan mulai melakukan sistem pengelolaan ke automasi atau semi digital.
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Layanan perpustakaan yang tersedia adalah layanan sirkulasi, layanan rujukan/referensi, layanan
penelusuran, layanan elektronik/internet, layanan penyediaan bahan pustaka, dan layanan membaca di
perpustakaan. Sistem layanan perpustakaan ini menggunakan sistem campuran, yaitu terbuka bagi staf
BPTP Sumbar dan tertutup bagi pengguna luar BPTP Sumbar. Waktu layanan dibuka setiap hari kerja pada
jam 09.00 sampai 15.30 WIB. Pemohon untuk pelayanan jasa dapat langsung mengunjungi BPTP Sumatera
Barat di Sukarami yang akan dilayani pada jam kerja yaitu senin - Jumat pada jam 8.00 - 16.00 wib.
Pemohon juga dapat berkomunikasi melalui surat yang dialamatkan ke BPTP Sumatera Barat, Jln Raya
Padang-Solok Km 40 Sukarami, Solok, Telp. (0755) 31122, 31564. Fax (0755) 31138. E-mail:
sumbarbptp@yahoo.com ; bptp-sumbar@litbang.deptan.go.id.

Untuk pengelolaan repositori di Perpustakaan BPTP Sumatera Barat danaungi oleh Repositori
Kementerian Pertanian yang merupakan kumpulan koleksi digital dari publikasi terbitan lingkup Pertanian.
Publikasi terdiri dari terbitan berkala ilmiah (scientific journal, scientific periodical), berkala (semi populer,
jurnal), dan tidak berkala. Repositori dikelola oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Pertanian untuk
meningkatkan akses publik terhadap informasi ilmiah sebagai bagian dari komitmen publik Kementerian
Pertanian dalam penyediaan informasi pertanian.

Proses Pengelolaan Repository di Perpustakaan BPTP Sumatera Barat

Repository Perpustakaan BPTP Sumatera Barat yang dinaungi oleh Kementrian Pertanian ditetapkan sebagai
bagian dari pelaksanaan amanah SK Menteri Pertanian Nomor 433/Kpts/HM.169/9/2003 mengenai
perpustakaan menjadi pusata bahan informasi yang diterbitkan oleh semua instansi lingkup Kementrian
Pertanian. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan, Fetri Yunita pada tanggal 04 Juni
2021, mengenai hal yang perlu dipersiapkan dalam pengelolaan repo di Perpustakaan BPTP Sumbar:

“Pertama, persiapan yang diperlukan adalah bahan publikasi seperti buku, prosiding, brosur, flayer, buku
bunga rampai sebagai kumpulan karya tulis ilmiah, buletin, teknologi inovatif, dan juga petunjuk teknis.
Selanjutnya, persiapan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan ditugaskan untuk mengelola
repository. Ketiga, diperlukan perangkat elektronik seperti halnya komputer, scanner, dan lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa, terdapat 3 (tiga) aspek yang
dibutuhkan dalam persiapan pengelolaan koleksi repository pada perpustakaan BPTP Sumatera Barat,
yaitu:

a . Mempersiapkan Perangkat Teknologi
Sesuai dengan pendapat Ishak (2008) dalam buku yang berjudul “Pengelolaan Perpustakaan Berbasis
Teknologi Info”. Repository merupakan hasil perkembangan dari teknologi informasi di perpustakaan.
Teknologi Informasi (TI) dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. TI adalah hasil
rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga pengirim
informasi akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Pengertian lain dari
TI adalah pemanfaatan hardware dan software yang digunakan untuk penyimpanan (store), penemuan
kembali (retrieve), dan memanfaatkan (use) informasi. BPTP Sumatera Barat pastinya juga
mempersiapan Infrastruktur, berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam
seluruh proses pengelolaan repositori.
Dalam mempersiapkan hardware dan software, BPTP Sumatera Barat melakukan perencanaan
anggaran tahunan yang dimasukan kedalam  Rencana Operasional Kerja Tingkat Manajeman (ROKTM)
mengenai Layanan Manajemen Perpustakaan dan Website. Tahun 2021 ROKTM ditujukan untuk
menjelaskan perincian mengenai perangkat apa saja yang akan digunakan oleh Perpustakaan BPTP
Sumatera Barat seperti komputer, scanner, printer, tinta, dan lain-lain. ROKTM ini nantinya akan
dipertanggung jawabkan pada akhir tahun melalui kegiatan seminar hasil tahunan.
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b. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
Menurut Hasan (2012) hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengelolaan Repositori berupa
Benchmarking atau studi banding dan sumber daya manusia (pengelola Repositori). Repositori di
lingkungan BPTP Sumatera Barat mulai terselenggara pada tahun 2009. Dalam masa awal
terlaksananya layanan repository di lingkungan perpustakaan tersebut, sumber daya manusia yang
terlibat adalah sebagai berikut (Tabel 1):

Pada tahun 2021, pengelolaan repository di perpustakaan BPTP Sumatera Barat dipegang oleh 3 orang
SDM dengan 1 orang operator TI. Sehingga pada struktur organisasi yang baru, SDM yang terlibat adalah
(Tabel 2):

Tabel 1. SDM yang terlibat pada periode 2009-2016.

No Nama Tugas

1 Desmita M.Hum Pustakawan (klasifikasi koleksi)
2 Fetri Yunita Pengelolaan koleksi
3 Heru Rahmoyo Erlangga S.TP Penginputan data
4 Yeti Masda, A.Md Pengelolaan koleksi
5 Jafri S.Kom Pengelola IT

(Sumber: BPTP Sumatera Barat).

Tabel 2. SDM pengelolaan repository tahun 2021.

No Nama Tugas

1 Iwan Setiawan M.P Koordinator
2 Fetri Yunita Pengelolaan koleksi secara keseluruhan
3 Pepi Surianti S.H Registrasi dan penginputan data
4 Jafri S.Kom Operator TI

(Sumber: BPTP Sumatera Barat).

Berdasarkan pada sumber daya manusia yang tersedia, pustakawan berperan penting dalam aktivitas
pengolahan koleksi digital, yaitu:

a. Menyediakan perangkat keras teknologi informasi untuk dapat menunjang kegiatan pelayanan.
Sebagai contoh: CD-ROM, printer, scanner yang diperlukan untuk proses pengalihan media menjadi
digital.

b. Menyediakan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengolahan, penyuntingan, dan penyimpanan
koleksi karya tulis, prosiding, maupun jurnal.

c. Melakukan pemilahan dan klasifikasi jenis karya tulis dan koleksi lainnya. Kegiatan pemilahan
dilakukan oleh tim editor yang terdiri dari Ahli Peneliti Utama (APU) dan Penyeluh Senior. Kriteria
dalam pemilahan karya tulis berupa prosiding, buku, bunga rampai, dan jurnal adalah jika suatu karya
tersebut sudah diseminarkan serta data dan informasi yang dikandung dapat dipertanggung jawabkan
oleh penulis.

d. Memberikan persediaan untuk ruang penyimpanan yang sifatnya internal maupun eksternal dalam
rangka penyimpanan koleksi karya tulis.
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e. Mengatur dan menangani permasalahan yang ditemui dalam proses pengolahan data digital.
f. Membuat laporan kerja dalam setiap periode mengenai pengolahan koleksi digital. Laporan kerja

berisikan evaluasi terhadap kegiatan perpustakaan secara keseluruhan tak terkecuali pengelolaan
repositori selama setahun, yang nantinya akan dilakukan seminar mengenai laporan kerja.

Dalam sesi wawancara, petugas perpustakaan BPTP Sumatera Barat menuturkan bahwa sebagai
upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola layanan repository,
pustakawan perpustakaan BPTP Sumatera Barat mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang
dilakukan secara rutin untuk pustakawan yang tercakup dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Selain
itu, dilaksanakan pula Bimbingan Teknis (bimtek) yang ditujukan pada pustakawan dan pengelola
perpustakaan. Kegiatan bimtek dilaksanakan pada Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi
Pertanian, Bogor. Dalam situasi khusus pandemi saat ini, bimbingan teknis untuk tahun 2021 dilakukan
dengan metode daring. Dalam harapan peningkatan keterampilan sumber daya manusia, SDM
mendapatkan kesempatan untuk dapat melakukan magang pada perpustakaan lain dalam kurun waktu 2
(dua) minggu. Berdasarkan hasil wawancara tersebut BPTP Sumatera Barat dalam menyiapkan repositori
yang baik juga melakukan studi banding dengan BPTP dari Provinsi lain.

c . Prosedur Pengelolaan Repositori

Pengelolaan koleksi digital layanan repositori pada Perpustakaan BPTP Sumatera Barat, didahului dengan
prosedur penerimaan berkas koleksi, yang mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Penyerahan bahan publikasi pada pihak perpustakaan dalam rangka menambahkan koleksi pada
repositori perpustakaan.

2. Mengisi formulir yang digunakan sebagai tanda terima bahan publikasi.
3. Registrasi, berupa pencatatan identitas koleksi ke buku induk, pemberian stempel dan penomoran

koleksi.
4. Pengkatalogan dan Klasifikasi, hanya dilakukan pada koleksi berupa buku. Hal ini berkaitan dengan

keterbatasan SDM pada layanan perpustakaan BPTP Sumatera Barat. Koleksi kemudian
didigitalisasi melalui pengadaan softcopy koleksi.

5. Input ke aplikasi,

Dalam proses input pada aplikasi, teknis yang harus dilaksanakan merujuk pada Panduan Repositori
Kementerian Pertanian, yaitu sebagai berikut:

a . Proses Registrasi Aplikasi
Dalam proses ini pengguna diminta untuk melakukan pembuatan akun yang dipusatkan pada laman web
http://repository.pertanian.go.id, lalu mengikuti proses registrasi sesuai arahan pada laman registrasi dan
melakukan konfirmasi dan verifikasi akun melalui surel pribadi yang digunakan untuk melakukan
pembuatan akun dan pendaftaran.

b . Login Aplikasi
Untuk melanjutkan pada proses penyerahan koleksi pada repositori, pengguna perlu untuk melakukan
login menggunakan akun yang sudah diregistrasi dan diverifikasi.

c . Submisi dan Input Data
Proses submisi dapat dimulai dengan pemberian otorisasi akses oleh administrator yang dapat didapatkan
dengan menghubungi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Apabila akses sudah
didapatkan maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan menu submission. Submisi koleksi dilakukan
dengan pengunggahan full text data yang akan diinput dan harus dilengkapi dengan deskripsi item dan
cover.
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Akses Repositori  Perpustakaan BPTP Sumatera Barat

Dalam penerapan pengelolaan koleksi perpustakaan pada layanan repositori, pengguna layanan dapat
mendapatkan akses secara open access. Penerapan sistem open access ini menurut pengelola repositori
dapat memberikan dampak yang bagus pada koleksi terutama berkaitan dengan permasalahan hak cipta.
Sebab, keuntungan yang didapatkan dalam menerapkan open access dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendeteksian plagiasi dapat terjaring lebih baik. Pengunggahan koleksi pada perangkat lunak
merupakan proses rekaman dan arsip. Sehingga, dengan hal tersebut, kalimat atau kata yang sama
pada internet dapat terdeteksi melalui sistem open access.

b. Berkaitan dengan pengutipan karya yang tersedia secara terbuka pada repositori open access,
pengguna dapat mengajukan persyaratan pengutipan baik mengenai akses penuh pada karya secara
keseluruhan, hanya abstrak, menjadi syarat untuk mencantumkan nama pengarang dan identitas karya
pada proses pengutipan tulisan.

Contohnya, jika Penulis A mengutip abstrak sebuah karya yang terdapat pada repositori open access
maka ketika pengujian plagiarisme akan terdeteksi, sehingga Penulis A harus mencantumkan nama
pengarang pada pengutipan tulisannya.

Koleksi  Repositori  Perpustakaan BPTP Sumatera Barat

Jumlah koleksi repositori Pepustakaan BPTP Sumatera Barat yang telah diunggah pada laman web http:/
/repository.pertanian.go.id yang tercatat pada 8 Juni 2021 berjumlah 141 judul, dapat dijabarkan sebagai
berikut :

a . Buku : 39 judul
b. Bunga rampai : 4 judul
c . Prosiding : 5 judul
d. Buletin : 21 judul
e . Informasi teknis : 23 judul
f . Brosur : 8 judul
g. Juknis : 14 judul
h. Flayer : 2 judul
i. 25 teknologi inovatif : 25 judul

Dalam pengelolaan koleksi tersebut pihak pengelola perpustakaan BPTP Sumatera Barat pastinya
melakukan kegiatan weeding (penyiangan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fetri Yunita pada
tanggal 1 Juli 2021 mengenai bagaimana tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan
pada koleksi yang sudah lama:

“Untuk koleksi yang tidak boleh dilakukan penyiangan yaitu buku yang bersifat ilmiah, kalau mengalami
kerusakan pada koleksi dilakukan konservasi dan koleksi yang bisa disiangi berupa infotek,brosur, buletin
jika sudah 10 tahun terbit dan untuk prosiding bisa disiangi kalau sudah 15 tahun terbit.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan weeding
(penyiangan), perpustakaan BPTP Sumatera Barat tidak melakukan penyiangan pada setiap koleksi
mereka. Kegiatan penyiangan sendiri dilakukan secara selektif pada koleksi yang ada.
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Manfaat Penerapan Repositori

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola perpustakaan yaitu Ibu Fetri Yunita berpendapat bahwa
pengadaan layanan repositori pada perpustakaan BPTP Sumatera Barat tidak hanya dirasakan oleh
pustakawan saja tetapi juga bermanfaat bagi pihak peneliti dan penyuluh. Berikut manfaat penerapan repository
yang disampaikan dalam wawancara :

i. Bagi Pustakawan,
Untuk pustakawan, pengadaan repositori terutama pada bahan publikasi memungkinkan pendataan
koleksi yang baik. Selain itu, pengadaan repositori juga membantu peningkatan kemampuan dan
penggunaan teknologi untuk pustakawan dan pihak pengelola perpustakaan.

ii. Bagi Peneliti dan penyuluh
Melalui pengadaan repositori, peneliti dan penyuluh mendapatkan pemenuhan informasi yang dibutuhkan
dalam kegiatan penelitian dan penyuluhan. Hal ini berlaku terutama pada peneliti dan penyuluh pertanian
yang dapat memperoleh informasi terkhusus berkaitan dengan bidang ilmu pertanian secara langsung,
tidak hanya dalam bentuk cetak namun juga elektronik. Secara umum, pengadaan repositori ini
membantu peneliti dan penyuluh dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan penelitian dan penyuluhan.

Kendala Dalam Pengelolaan Repositori

Penyelenggaraan tata kelola repositori pada lingkungan perpustakaan BPTP Sumatera Barat, selama
mengadakan pelayanan repositori menemukan beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
pada tanggal 4 Juni 2021 dengan Ibu Fetri Yunita, ia menjabarkan beberapa kendala yang dialami, yaitu:

a . Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terpenuhi terutama dalam menjalankan fungsi
pengelolaan. Kendala ini disebabkan oleh fungsional pustakawan yang memasuki usia pension.
Sementara, keadaan ini mempengaruhi proses katalogisasi dan klasifikasi koleksi, sehingga saat ini solusi
yang diterapkan adalah melakukan katalogisasi dan klasifikasi hanya untuk koleksi berupa buku, tidak
mencakup majalah dan artikel jurnal.

b. Kecepatan koneksi internet terbilang lambat yang mempengaruhi proses pengelolaan repositori.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Fetri Yunita pada tanggal 8 Juli 2021:
“Koneksi internet yang digunakan oleh Pepustkaan BPTP Sumatera Barat sering terputus, sehingga
dilakukanlah maintanance yang cukup sering membuat koneksi internet di sini menjadi tidak stabil,
terkadang cepat terkadang juga lambat.”

c . Pengadaan perangkat yang kurang baik, hal ini juga didukung dengan kerusakan yang terjadi pada
perangkat-perangkat penting dalam digitalisasi dan pengelolaan koleksi repositori. Contohnya ketika
penelitian berlangsung perangkat yang sedang dalam proses perbaikan berupa scanner, yang
merupakan hal penting dalam kegiatan alih media.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan pembahasan, kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai
berikut:

Proses pengelolaan repository di Perpustakaan BPTP Sumatera Barat dilakukan dengan sistem yang
sudah cukup baik dimulai dari penerimaan berkas hingga penyediaan repositori secara digital, serta
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dilaksanakan dengan merujuk pada panduan repositori terstandar yang dikeluarkan oleh Kementerian
Pertanian. BPTP Sumatera Barat juga sudah mempersiapkan Sumber Daya Manusia dalam mengelola
repositori dengan baik, seperti melakukan pelatihan dan studi banding dengan BPTP provinsi lain dan sudah
melakukan pembagian tugas dengan cukup merata.

Pengadaan koleksi repositori Perpustakaan BPTP Sumatera Barat juga sudah bermanfaat dengan baik
bagi pengelola perpustakaan dalam mengembangkan softskill mereka terutama dalam bidang informasi
dan teknologi. Peniliti dan penyuluh di BPTP Sumatera Barat juga merasakan manfaat koleksi repositori
perpustakaan salah satunya mendukung kegiatan penilitian sesuai bidang yang akan diteliti. Menjadikan
Perpustakaan BPTP Sumatera Barat penyalur informasi antara penyuluh ke petani. Pengelolaan repositori
Perpustakaan BPTP Sumatera Barat juga memberi kontibusi dalam bidang pertanian di Indonesia.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan koleksi repositori pada
perpustakaan khusus BPTP Sumatera Barat, terutama dalam aspek sumber daya manusia yang masih
sedikit dan juga pada saat ini juga tidak memiliki pustakawan fungsional (lulusan ilmu perpustakaan). Aspek
teknis operasional yaitu terkait dengan koneksi internet dan beberapa perangkat digitalisasi yang rusak.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal kepada BPTP
Sumatera Barat, khususnya bagian perpustakaan. Pertama, terkait aspek sumber daya manusia yang
jumlahnya masih sedikit untuk menambah anggotanya, dan mengisi posisi pustakawan fungsional (lulusan
ilmu perpustakaan) yang masih kosong. Kedua, mengenai aspek teknis operasional yang kurang maksimal
dapat diperbaiki agar proses pengelolaan repositori tidak terganggu. Ketiga, perpustakaan BPTP Sumatera
Barat perlu melakukan promosi dan sosialisasi mengenai koleksi repositori serta cara mengakses koleksi
repositori kepada masyarakat sehingga dapat menambah kebutuhan informasi terutama di bidang
pertanian. Keempat, pengelolaan repository di perpustakaan BPTP Sumatera Barat dapat menjadi program
yang berkelanjutan.
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