Lampiran 1: Daftar Terjemah
DAFTAR TERJEMAH

No. Bab
1.

I

Kutipan

Hal
3

Al-Quran Surah ArRahman ayat 33

Terjemah
Wahai golongan jin dan manusia
Jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan
bumi, maka tembuslah. Kamu
tidak akan mampu menembusnya
kecuali dengan kekuatan (dari
Allah)

2.

II

26

The author(s) and right

Pengarang atau pemegang hak

holder(s) of such

atas karangan itu harus

contributions grant(s) to

memberikan kepada para

all users a free,

pembacanya hak akses kepada

irrevocable, worldwide,

karyanya yang bersifat bebas-

right of access to, and a

bea, tak dapat diubah

license to copy, use,

(irrevocable) dan global

distribute, transmit and

(worldwide), termasuk izin

display the work

membuat salinan, menggunakan,

publicly and to make

membagikan menyebarkan, dan

and distribute derivative

menampilkannya kepada umum,

works, in any digital

serta membuat dan menyebarkan
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medium for any

karya turunan (derivative) dalam

responsible purpose,

segala bentuk digital untuk

subject to proper

tujuan-tujuan yang dapat

attribution of

dipertanggungjawabkan dan

authorship (community

dengan memperhatikan

standards, will continue

penghargaan kepada pengarang

to provide the

aslinya. Hak akses ini juga

mechanism for

memungkinkan pembuatan versi

enforcement of proper

cetak dalam jumlah seperlunya

attribution and

untuk penggunaan pribadi.

responsible use of the
published work, as they
do now), as well as the
right to make small
numbers of printed
copies for their personal
use.
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3.

II

A complete version of

26

Versi lengkap dari sebuah karya,

the work and all

dan semua materi tambahannya,

supplemental materials,

termasuk salinan dari pernyataan

including a copy of the

pemberian hak di atas, harus

permission as stated

diserahkan (dan dengan

above, in an

demikian siap dipublikasikan)

appropriate standard

kepada setidaknya atau online

electronic format is

repository yang didukung dan

deposited (and thus

dirawat oleh sebuah institusi

published) in at least

akademik, himpunan

one online repository

cendekiawan, badan pemerintah,

using suitable technical

atau organisasi lainnya yang

standards (such as the

sudah mapan dan yang selalu

Open Archive

mengupayakan keterbukaan

definitions) that is

akses, distribusi yang tak

supported and

terbatas, interoperability, dan

maintained by an

pengarsipan jangka panjang.

academic institution,
scholarly society,
government agency, or
other well-established
organization that seeks
to enable open access,

63

unrestricted
distribution, inter
operability, and longterm archiving

Lampiran 2: Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

Observasi
A. Melihat dan mengamati secara langsung lokasi penelitian di
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
B. Mengamati pengelolaan institutional repository di perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Wawancara
(Kepala Perpustakaan dan Pustakawan)
1.

Perangkat dan spesifikasi teknologi apa saja yang diterapkan di
perpustakaan universitas Muhammadiyah Banjarmasin khususnya dalam
layanan repository?

2.

Apakah fasilitas yang disediakan telah mencukupi dalam proses
pengelolaan repository?

3.

Berapakah jumlah pustakawan dan teknisi serta apa tugas mereka yang
terlibat dalam penerapan teknologi informasi di perpustakaan universitas
Muhammadiyah Banjarmasin khususnya dalam layanan repository?

4.

Bagaimanakah management yang diterapkan dalam penerapan teknologi
informasi di perpustakaan universitas Muhammadiyah Banjarmasin
khususnya dalam layanan repository?

63

64

5.

Apa sajakah konten yang termasuk dalam pengelolaan repository di
perpustakaan universitas Muhammadiyah Banjarmasin?

6.

Bagaimanakah management pengumpulan local content di perpustakaan
universitas Muhammadiyah Banjarmasin terkait dengan pengelolaan
institutional repository?

7.

Berkaitan dengan akses informasi, apakah pengguna dibatasi dalam
mengakses informasi pada layanan repository? Mengapa dan apa
alasannya?

8.

Hal yang terpenting dalam institutional repository adalah masalah open
access yaitu memberikan peluang kepada pengguna untuk mengakses
informasi lalu dipakai secara bersama-sama tanpa dibatasi ruang dan
waktu. Bagaimana pendapat anda terhadap persoalan Open Access jika
dihubungkan dengan penerapan Hak Cipta di perpustakaan?

9.

Upaya apa saja yang dilakukan perpustakaan universitas Muhammadiyah
Banjarmasin dalam menerapkan teknologi informasi sehingga layanan
repository ini berjalan dengan baik dan memberi manfaat kepada
mahasiswa dan dosen?

10. Apa saja kendala yang dihadapi pustakawan dalam pengelolaan
institutional repository?

Wawancara
(Bagian ICT)
1.

Berdasarkan pengalaman anda, Hal apa saja yang perlu dipersiapkan
dalam pengelolaan repository? (persiapan dari sisi teknis)

2.

Bagaimanakah standar spesifikasi server dan software yang baik?

3.

Apa jenis aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan repository?

4.

Bagaimana dengan persiapan SDM, kemampuan apa saja yang perlu
mereka miliki?

5.

Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan repository?
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Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian
Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Kepala Perpustakaan/Pengelola Repository

Wawancara dengan Pustakawan/Pengelola Repository

66

Wawancara dengan Bagian ICT/Pengelola Repository

Gudang Repository
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Komputer Pencarian Koleksi Repository

Komputer Pengelola Koleksi Repository

Komputer Jaringan Repository
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Lampiran 4: Surat Selesai Seminar Proposal

Surat Selesai Seminar Proposal
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Lampiran 5: Surat Riset
Surat Riset
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Lampiran 6: Surat Selesai Riset

Surat Selesai Riset
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Lampiran 7: SK Pembimbing

SK Pembimbing
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Lampiran 8: Gambaran Singkat Lokasi Penelitian
Gambaran Singkat Lokasi Penelitian
A. Profil Singkat
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah berdiri pada bulan September
1996 dengan nama Perpustakaan Akper Muhammadiyah Banjarmasin. Sebagai
sumber dan pusat layanan informasi, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Banjarmasin merupakan sumber pembelajaran dan sumber aktivitas intelektual
yang sangat penting bagi segenap sivitas akademika dalam mendukung tercapainya
program Tridarma Perguruan Tinggi.
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah, berada di 3 (tiga) titik yaitu
kampus Utama yang beralamat di jalan Gubernur Sarkawi, Barito Kuala. Tepatnya
berada di gedung rektorat lantai 3 sebelah barat, kampus 1 yang beralamat di jalan
S. Parman Komplek Rumah Sakit Islam Banjarmasin Gang Purnama, Tepatnya
digedung Ahmad Dahlan lantai 3, samping Aula.
Perpustakaan menggunakan sistem layanan terbuka dan tertutup, adapun
layanan terbuka yaitu pemustaka dapat langsung menuju jajaran rak untuk
memanfaatkan koleksi. Sedangkan layanan tertutup yaitu pemustaka tidak bisa
langsung menuju jajaran rak namun dibantu oleh petugas untuk pengambilan
koleksi.
Koleksi tercetak dikelompokkan dengan sistem DDC (Dewey Decimal
Classification). Katalog Perpustakaan dapat diakses secara online dengan cara
mengakses OPAC (Online Public Acces Catalogue) baik di dalam Perpustakaan
maupun melalui jaringan kampus dan Internet.
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Informasi tentang Perpustakaan dan berbagai koleksi digital yang dimiliki
oleh Perpustakaan dapat dilihat disitus/link:

Nama

Gambar
http://library.umbjm.ac.id

Katalog Online (OPAC)

http://eprints.umbjm.ac.id

Repository

http://search.ebscohost.com

Jurnal yang dilanggan

http://bookless.id/mobi/

Koleksi e-Book
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B. Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmsin

1. Visi” Menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi yang
berbasis

teknologi

pengajaran,

informasi

penelitian

dan

guna

mendukung

pengabdian

pelaksanaan

masyarakat

serta

mengembangkan ilmu dan nilai-nilai Keislaman.
2. Misi
a. Menyediakan berbagai sumber informasi yang mendukung
pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
b. Menyediakan berbagai sumber informasi yang mendukung
pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
c. Mengolah, mengemas dan merawat bahan pustaka/koleksi, agar
dapat dengan mudah, cepat dan tepat dimanfaatkan oleh
penggunaperpustakaan.
d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
memberikan kemudahan dan kecepatan layanan informasi kepada
pengguna perpustakaan.
e. Meningkatkan kualitas pustakawan sehingga dapat memberikan
layanan informasi secara maksimal.
C. Tata Tertib Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
1. Pengunjung perpustakaan wajib menggunakan pakaian yang sopan.
2. Pengunjung perpustakaan yang membawa handphone, diharapkan
mengurangi volume dering atau mengubah ke profil silent selama
berada di ruangan perpustakaan.

79

3. Pengunjung perpustakaan diperbolehkan membawa laptop dengan
ketentuan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
4. Pengunjung perpustakaan tidak diperbolehkan
a. Memakai jaket (pakaian yang sejenisnya)
b. Makan di dalam ruangan perpustakaan.
c. Menyobek, merusak dan mengotori koleksi perpustakaan.
d. Meminjam dan mengembalikan buku tidak melalui petugas atau
tanpa melalui prosedur yang ada.
e. Membawa pulang kunci loker. Akan dikenai sanksi denda sebesar
Rp 10.000,-/hari. Dan apabila menghilangkannya akan dikenai
sanksi denda sebesar Rp25.000,f. Membuat gaduh di ruang perpustakaan.
D. Struktur

Organisasi

Perpustakaan

Universitas

Muhammadiyah

Banjarmasin
Menurut SK Mendikbud. No. 0174/0/1995 Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis
di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Rektor yang sehari-hari pembinaanya dilakukan oleh Wakil Rektor.
Perpustakaan bertugas memberikan pelayanan bahan rujukan dan
informasi untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat. Untuk penyelenggarakan tugas tersebut perpustakaan
mempunyai fungsi menyediakan dan mengolah bahan pustaka, memelihara bahan
pustaka, melakukan pelayanan, dan melakukan tugas tata usaha perpustakaan.
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Sesuai dengan kedudukannya sebagai UPT, Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Banjarmasin berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Rektor. Adapun pembinaan seharí-harinya dilakukan oleh Wakil Rektor 1.
UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin berdasarkan SK
Mendikbud 0174/0/1995 terdiri atas Kepala Perpustakaan, Kepala Subag Tata
Usaha Perpustakaan, dan Kelompok Pustakawan.
Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara
pustakawan senior dilingkungan perpustakaan. Sedang Kelompok Pustakawan
terdiri dari sejumlah pustakawan dalam jabatan fungsional yang dipimpin seorang
pustakawan senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan dilingkungan
perpustakaan.
Untuk menunjang keseluruhan kegiatan yang ada, Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah dijalankan oleh seorang kepala dibantu oleh seorang
kabag, 4 orang pustakawan dan 1 orang tenaga IT. Dalam menjalankan roda
kegiatan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin mempunyai tugas
dan tanggungjawabnya yang dimuat ke dalam struktur organisasi perpustakaan
sesuai dengan gambar sebagai berikut:
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Rektor

Wakil Rektor I

Wakil Rektor II

Wakil Rektor III

Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Bidang Keuangan dan
Perencanaan

Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

Kepala Perpustakaan
Yumnah, S.I.Pust.

-----------------------------------------

Kepala Perpustakaan
Yumnah, S.I.Pust.

Bidang Layanan Teknis

Ahmad Jailani, A.Md
Lini Hafizah, A.Md

Bidang Layanan
Pemustaka

Bidang Layanan TI dan
Kerjasama

Bagian Layanan
Administrasi Umum

Abdul Yusuf, A.Md

Saktian Ulfa Chaidir

Septa Ariadi, S.E

Muhammad Ihsan, A.Md
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.

Nama Lengkap

: Muhammad Zakki Syafi’i

2.

Tempat dan Tanggal Lahir

: Balikpapan, 14 September 2000

3.

Agama

: Islam

4.

Kebangsaan

: Indonesia

5.

Status Perkawinan

: Belum Kawin

6.

Alamat

: Jl. Pandan Arum Rt. 39 No. 01 Kel.
Karang Jati Kec. Balikpapan Tengah

7.

Pendidikan

:

a. SDIT As-‘Adiyah Manuntung
b. MTSN 1 Balikpapan
c. MAN 1 Balikpapan
d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan IPII
8.

Pengalaman Organisasi

:

a. GMNI FTK UIN Antasari Banjarmasin
b. Himpunan Mahasiswa Jurusan IPII UIN Antasari Banjarmasin
c. Scholars
9.

Nama Orang Tua

:

a. Ayah

: Rodhi Sudariyono (Alm)

b. Ibu

: Nur. Muchlishah

10. Nama Saudara

: Nishvi Syahriatul Hikmah
Annahdi Dzikri Fajriah
Bizzayin Adib Zawwidi
Izza Ikhtifadzikaddin
Ahmad Nur Faqih

83

