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PROFIL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
WIDYATAMA : PERPUSTAKAAN PERGURUAN
TINGGI SWASTA DI BANDUNG
1Pustakawan

Cucu Hodijah1

pada Perpustakaan Universitas Widyatama
Email: cucu.hodijah@widyatama.ac.id

Sejarah dan Struktur Organisasi
Sebagai pusat penyimpanan dan
penyebar informasi ilmiah, Perpustakaan
Universitas Widyatama merupakan salah
satu fasilitas pendukung yang berada di
lingkungan Universitas Widyatama.
Bersama dengan unit-unit lain yang
berada di Universitas Widyatama, keberadaan perpustakaan dimaksudkan untuk
menunjang pendidikan, penelitian mahasiswa, dosen dan karyawan, serta
pengabdian masyarakat
melalui jasa
layanan yang tersedia.
Perpustakaan Universitas Widyatama
didirikan seiring dengan berdirinya
Universitas Widyatama yang bercikal
bakal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Bandung (STIEB). Pada tahun 2008

Perpustakaan
Universitas
Widyatama
menempati gedung sendiri dengan nama
“Pustakaloka” yang memiliki luas
bangunan 1.353,33 m2 dan berada di
sekitar ruang perkuliahan gedung K,
dengan alamat Jalan Cikutra No. 204 A
Bandung 40125. URL: http:// perpustakaan. widyatama.ac.id, telepon (022)
727 5855 Ext. 300,302,305,307.
Struktur organisasi Perpustakaan
Universitas Widyatama dapat dilihat
pada gambar di bawah ini. Dalam
struktur organisasi tersebut, Perpustakaan Universitas Widyatama dikelompokkan ke dalam struktur administratif
yang berada di bawah Rektor sebagai
pimpinan universitas.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Widyatama
Visi Perpustakaan
Menjadi perpustakaan yang dapat
menyediakan informasi untuk menunjang pencapaian sumberdaya manusia
yang profesional di bidangnya dan dapat
menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni dalam lingkungan global.
Misi Perpustakaan
1) Menyediakan informasi dalam bentuk
koleksi bahan pustaka untuk menunjang
kelancaran proses pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat.
2) Meningkatkan mutu koleksi, layanan,
prasarana
dengan
memanfaatkan
teknologi terkini
3) Melakukan kerjasama dengan berbagai
pihak agar proses pembelajaran selalu
mutakhir
4) Menyediakan layanan dan akses ke
sumber informasi bagi pemustaka
Fungsi Perpustakaan
Fungsi Perpustakaan Universitas
Widyatama
sesuai
dengan
Buku
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Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi
(Departemen Pendidikan Nasional RI
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi,
2004:3) :
1) Fungsi Edukasi
Perpustakaan merupakan sumber
belajar para sivitas akademika, oleh
karena itu koleksi yang disediakan
adalah koleksi yang mendukung
pencapaian tujuan pembelajaran,
pengorganisasi bahan pembelajaran
setiap program studi, koleksi
tentang strategi belajar mengajar dan
materi pendukung pelaksanaan
evaluasi pembelajaran.
2) Fungsi Informasi
Perpustakaan merupakan sumber
informasi yang mudah diakses oleh
pencari dan pengguna informasi
3) Fungsi Riset
Perpustakaan mempersiapkan bahanbahan primer dan sekunder yang
paling mutakhir sebagai bahan untuk
melakukan penelitian dan pengkajian
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Koleksi pendukung penelitian di
perpustakaan perguruan tinggi mutlak
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4)

5)

6)

7)

dimiliki, karena tugas perguruan tinggi
adalah menghasilkan karya-karya
penelitian yang dapat diaplikasikan
untuk kepentingan pembangunan
masyarakat dalam berbagai bidang.
Fungsi Rekreasi
Perpustakaan harus menyediakan
koleksi rekreatif yang bermakna
untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat dan daya
inovasi pemustaka.
Fungsi Publikasi
Perpustakaan selanyaknya juga
membantu melakukan publikasi
karya yang dihasilkan oleh warga
perguruan tingginya yakni sivitas
akademik dan staf non-akademik.
Fungsi Deposit
Perpustakaan menjadi pusat deposit
untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh warga
perguruan tingginya.
Fungsi Interprestasi
Perpustakaan sudah seharusnya
melakukan kajian dan memberikan
nilai tambah, terhadap sumbersumber informasi yang dimilikinya
untuk membantu pemustaka dalam
melakukan dharmanya.

Koleksi Perpustakaan
Perpustakaan Universitas Widyatama
memiliki 5 jenis koleksi, yaitu :
1) Koleksi Umum, terdiri dari buku
teks yang berhubungan dengan
semua mata kuliah program studi
yang ada di Universitas Widyatama.
2) Koleksi Reserve , adalah bukubuku cadangan dari koleksi umum
dan hanya dapat dibaca di area
perpustakaan, ciri-ciri dari koleksi
reserve ini adalah pada punggung
buku terdapat kode R sebelum No
Klassifikasi. Lokasi dari koleksi
reserve berada di lantai 1
3) Koleksi Referens, adalah koleksi
buku-buku
seperti
ensiklopedia,
kamus, handbook, Peraturan Pemerintah, directory, dimana ciri dari koleksi
ini sama dengan koleksi reserve yaitu

4)

5)

pada punggung buku terdapat kode
R sebelum nomor klasifikasi.
Sedangkan lokasi koleksi ini berada
di lantai 2. Koleksi ini hanya dapat
dibaca di perpustakaan, atau apabila
pemustaka memerlukan dapat difoto
kopi ke petugas.
Koleksi Local Content/grey
literature, adalah koleksi yang
dihasilkan oleh sivitas akademika
Universitas Widyatama, seperti
skripsi, tesis, dan karya ilmiah
mahasiswa atau dosen. Koleksi ini
sama dengan koleksi referens, yang
artinya tidak dapat dipinjam keluar
perpustakaan dan hanya dapat
dibaca di tempat, namun bedanya
khusus untuk skripsi dan tesis, tidak
diperbolehkan untuk di fotokopi.
Bagi
pemustaka
yang
ingin
membaca koleksi ini diharuskan
mencari terlebih dahulu judul yang
diinginkan pada katalog yang
disediakan, setelah ditemukan judul
yang dicari, pengunjung dapat
menghubungi petugas perpustakaan
untuk meminjam koleksi skripsi/
tugas akhir atau karya ilmiah yang
diinginkan.
Koleksi Terbitan Berkala, adalah
terbitan berseri, baik bersifat ilmiah
atau populer yang diterbitkan oleh
organisasi profesi, praktisi maupun
badan swasta atau pemerintah, baik
dalam maupun luar negeri. Koleksi
ini terdiri atas: jurnal dalam negeri
dan luar negeri, majalah ilmiah dan
popular, dan surat kabar. Koleksi ini
berada di lantai 1 untuk surat kabar,
dan di lantai 2 ruang skripsi untuk
majalah dan jurnal.
Sedangkan jumlah koleksi perpustakaan sampai dengan akhir tahun
2013 adalah 12.105 judul (30.300
eksemplar). Jumlah tersebut dibagi
untuk 13 program studi yang ada di
Universitas Widyatama dan koleksi
fiksi dan non fiksi. Sedangkan
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koleksi jurnal, majalah, skripsi, tesis
dan proceeding tidak termasuk di
dalamnya.
Sumberdaya Manusia
Saat ini sumberdaya manusia yang
terlibat dalam mengelola perpustakaan
terdiri dari :
Pendidikan
S1
Perpustakaan,
S2 Manajemen

No.

Jabatan

1.

Kepala
Perpustakaan

2.

Kepala Sub
Bagian
Processing

S1
Perpustakaan

1

3.

Kepala Sub
Bagian
Pelayanan

S1
Perpustakaan

1

4.

Staf
Processing

D2
Perpustakaan

3

5.

Staf
Pelayanan

D2
Perpustakaan
(1orang)
dan SMA (3
orang)

4

SMA

1

6.
7.

Satpam
Perawat
Ruangan

SMA

Jumlah

Keterangan

1
Saat ini
sedang
menempuh
pendidikan
S2
Manajemen

1 orang
sedang
menempuh
pendidikan
S1
perpustakaan
1 orang
sedang
menempuh
pendidikan
D2
Perpustakaan

3
Jumlah

14

Layanan Perpustakaan
Layanan pemustaka di Perpustakaan
Universitas Widyatama terbagi dalam 3
bagian, yakni Layanan Sirkulasi, Layanan
TA/Skripsi/Tesis dan Layanan Literasi
Informasi.
1) Layanan Sirkulasi
Layanan sirkulasi melayani peminjaman
dan pengembalian buku. Perpustakaan
Universitas Widyatama menggunakan
sistem layanan terbuka (open access).
Pemustaka dapat mencari sendiri buku
yang dibutuhkannya.
b. Layanan TA/Skripsi/Tesis
Layanan TA/Skripsi/Tesis bertujuan
untuk membantu pemustaka (mahasiswa)
semester
akhir
dalam
menyelesaikan tugas akhir (skripsi dan
tesis). Koleksi ini hanya diperkenankan
dibaca di ruang perpustakaan dan tidak
boleh di fotokopi.
Perpustakaan Universitas Widyatama
menggunakan sistem layanan tertutup
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(Close Access) untuk layanan ini, artinya
petugas perpustakaan mencarikan
TA/Skripsi/Tesis yang pemustaka
butuhkan.
c. Layanan Literasi Informasi
Layanan literasi Informasi adalah layanan
untuk membantu pemustaka untuk
mengetahui bagaimana cara menelusur
(mencari) informasi di perpustakaan;
yaitu:
1) mengetahui bagaimana menggunakan
online jurnal (elektronik Jurnal),
2) mengetahui bagaimana menggunakan
OPAC/Katalog Perpustakaan dan
3) mencari referensi untuk tugas
akhir/penelitian
Jam Layanan

Untuk dapat melayani pemustaka secara
maksimal Perpustakaan Universitas Widyatama
membuka jam layanan sebagai berikut :
Senin, Rabu dan Jumat : 08.00 – 20.00
Selasa, Kamis dan Sabtu : 08.00 – 16.00
Istirahat
: 12.00 - 13.00
Hari Minggu buka apabila ada kelas tatap
muka untuk kelas karyawan.

Pangkalan Data
Pangkalan data yang ada di
perpustakaan Universitas Widyatama
dapat di access melalui internet dan
intranet, melalui online public access catalog
(OPAC). Katalog online tersebut
merupakan katalog buku, sedangkan
untuk katalog skripsi dan jurnal
disediakan secara intranet. Untuk local
content perpustakaan memiliki pangkalan
data
tersendiri
yang
dinamakan
repository dan dapat didownload fulltext.
Perpustakaan Universitas Widyatama saat ini belum melanggan jurnal
ilmiah luar negeri. Perpustakaan masih
memanfaatkan jurnal online yang
diberikan oleh DIKTI yang berisi ejournal
Proquest, Gale Learning dan EBSCO.
Situs Perpustakaan Universitas
Widyatama
Untuk lebih meningkatkan pelayanan
kepada pemustaka dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, Perpustakaan
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Universitas Widyatama memiliki 3 situs web
yang dikelola oleh perpustakaan, yaitu :
1. http://perpustakaan.widyatama.ac. id,
dari situs ini pengguna perpustakaan
dapat mengetahui informasi mengenai
profil perpustakaan, staf perpustakaan, dan layanan perpustakaan serta
link-link e-journal gratis. Berikut
tampilan awal situs tersebut.

3.

Gambar 2. http://perpustakaan.widyatama.
ac.id

Gambar 4. Tampilan http://repository. Widyatama. ac.id

2.

http://repository.widyatama.ac.id, situs
ini memuat local content sivitas
akademika Universitas Widyatama, isi
situs ini bisa didownload secara fulltext.
Pada Januari 2014 ini, repository berada
pada urutan 19 secara nasional menurut
perangkingan webometric. Gambar 4
memperlihatkan tampilan awal situs
tersebut.

http://katalog.widyatama.ac.id, situs ini
merupakan katalog buku yang dimiliki
oleh Perpustakaan Universitas Widyatama.
Berikut tampilan awal situs tersebut.

Gambar 3. http://katalog.widyatama. ac.id

“A truly great library contains something in it to offend everyone.”
Jo Godwin
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