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ABSTRAK 

Kerja sama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan saling melengkapi, seperti 

halnya FKP2TN (Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri) dimana FKP2TN ini 

merupakan forum kerja sama antar perpustakaan perguruan tinggi. FKP2TN membuat program 

yaitu program layanan kartu sakti yang mana kartu sakti ini sebagai global passport bagi 

mahasiswa. Pada setiap perpustakaan perguruan tinggi memiliki ketentuan atau peraturan yang 

berbeda. Perbedaan ketentuan serta pelayanan yang berbeda-beda dari setiap perpustakaan 

tentunya mempengaruhi keefektivitasan dari program layanan tersebut.  Fenomena tersebutlah 

yang menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui seberapa efektivitas program layanan kartu 

sakti khususnya di Surabaya. Peneliti menggunakan konsep dari Sharma untuk seberapa efektif 

program layanan kartu sakti pada FKP2TN di Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif evaluative, lokasi penelitian ini yaitu pada FKP2TN di Surabaya (Universitas 

Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Surabaya dan Inistitut 

Teknologi Sepuluh Nopember) sebagai perguruan tinggi yang tergabung dalam FKP2TN. 

Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak 66 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program layanan kartu sakti ini 

cukup efektif dengan nilai rata-rata 3,09. Hasil penelitian ini akan dapat memberikan masukan 

pada FKP2TN dalam hal pembuatan kebijakan dan inovasi terkait dengan program layanan kartu 

sakti. 

Kata Kunci: Efektivitas, Program Layanan Kartu Sakti, Kerja Sama, FKP2TN. 
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ABSTRACT 

Coorporation is done to achieve  common goals and complementary as well as FKP2TN 

that is a corporation forum between college libraries. FKP2TN create a program that Kartu Sakti 

services program which this kartu sakti as a global passport for students. At any college library 

has a different rule or regulation. Differences in terms and services different from each library 

would affect the effectiveness of the service program. The phenomenon is exactly the concern of 

researchers to find out how the program's effectiveness Kartu Sakti services, especially in 

Surabaya. Researchers used the concept of Sharma to how effective magic card service program 

on FKP2TN in Surabaya. This study uses quantitative methods evaluative, the location of this 

research is on FKP2TN in Surabaya (Universitas Airlangga, Surabaya State University, 

Universitas Islam Negeri Surabaya and Inistitut Teknologi Sepuluh Nopember) as a college 

incorporated in FKP2TN. The sampling method using a simple random sampling with a total 

sample of 66 respondents. The results of this study indicate that this Kartu Sakti service program 

is quite effective with an average value of 3.09. The results of this study will be able to provide 

input on FKP2TN in terms of policy-making and innovation associated with Kartu Sakti service 

program. 

Keywords: Effectiveness, Kartu Sakti Service Program, Cooperation, FKP2TN 

Pendahuluan 

Didalam suatu organisasi, mereka melakukan kerja sama antar anggota yang tergabung 

dalam organisasi tersebut. Setiap kerja sama yang dilakukan akan menghasilkan suatu program 

ataupun kesepakatan dimana hal ini bertujuan untuk keuntungan atau kepentingan bersama 

dalam meningkatkan kualitas masing-masing perusahaan. Sama halnya dengan forum 

perkumpulan perpustakaan yaitu FKP2TN (Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Negeri). dimana mereka melakukan kerja sama dan membuat program-program demi kemajuan 

bersama. Untuk jumlah perpustakaan perguruan tinggi mencapai 2.680 yang tersebar diseluruh 

indonesia sedangkan untuk anggota FKP2TN  diikuti 63 perpustakaan perguruan tinggi negeri di 

seluruh Indonesia.  Adapun macam-macam program yang dibentuk oleh FKP2TN antara lain 

program magang di luar negeri dan program layanan kartu sakti. 
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Program yang terdapat di FKP2TN ini dapat dikatakan sebagai kumpulan pemikiran dari 

anggota dalam forum tersebut yang tentunya disetujui oleh semua anggota. Hal ini juga didukung 

dengan pendapat West bahwa kerja sama dalam organisasi sering digambarkan sebagai kunci 

untuk kreativitas dan kesuksesan perusahaan-perusahaan  dan terdapat penelitian psikologis pada 

tim-kerja yang menunjukkan bagaimana beragam individu dapat membuat ide-ide melalui 

sinergisitas yang melampaui apa yang setiap individu bisa hasilkan sendiri. Program dari hasil 

kerja FKP2TN ini salah satunya yaitu program layanan kartu sakti. Kartu sakti ini digunakan 

sebagai sarana untuk mendukung program resource sharing. Bermodalkan memiliki kartu sakti 

mahasiswa dapat dengan mudah mengunjungi dan mengakses koleksi semua perpustakaan 

perguruan tinggi anggota FKP2TN. Semua perpustakaan anggota FKP2TN telah menyepakati 

salah satu bentuk kerja sama ini. Hal ini untuk memudahkan pelayanan terhadap mahasiswa serta 

sebagai penanda bahwa pemilik kartu tersebut berasal dari perpustakaan perguruan tinggi 

anggota FKP2TN. Manfaat dari kartu sakti ini yaitu memudahkan pemilik kartu dalam 

mengakses segala koleksi yang ada di semua anggota FKP2TN sebagai sumber belajar, 

penelitian dan sebagainya.  

Tetapi pelaksanaan program pelayanan kartu sakti menemui permasalahan, berdasarkan  

penelitian sebelumnya yaitu milik Afiah nurul (2014) tentang pemanfaatan kartu sakti di Kampus 

B Unair menemukan bahwa hanya sebesar 57,3% melakukan pemanfaatan di Perpustakaan 

Kampus B Unair. Dimana Perpustakaan Unair ini juga sebagai salah satu anggota FKP2TN. 

Presentase tersebut dikatakan sedikit/kurang. Hal ini karena pengguna kartu sakti yang 

berkunjung pada Perpustakaan Kampus B Unair tersebut hanya melakukan pemanfaatan pada 

koleksi skripsi dan tugas akhir. Berdasarkan analisis Afiah Nurul, ditambah ketidaktahuan 

pengguna akan manfaat kartu sakti secara luas. Pengguna kartu sakti pada penelitian Afiah Nurul 

sebagian besar merasa jika fungsi dari kartu sakti tidak lebih untuk mengakses koleksi karya 

ilmiah. Fenomena lain yang mendukung yaitu hasil seminar “Membangun Jejaring dan 

Kewirausahaan Perpustakaan” dimana narasumbernya adalah Prof. Dr. Sulistyo Basuki 

menyatakan bahwa pemanfaatan kartu sakti dianggap kurang maksimal dikarenakan 

perpustakaan saat ini menghadapi dilema disebabkan banyaknya kesenjangan antar 

perpustakaan. Kesenjangan tersebut seperti peraturan-peraturan dari masing-masing 
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perpustakaan. Tidak hanya itu terdapat batasan atau peraturan dari karti sakti itu sendiri yang 

dapat menjadi salah satu faktor permasalahanya.  

Adanya batasan-batasan dari kartu sakti (Fkp2tn.org diakses pada tanggal 10 September 

2015) ini antara lain jangka waktu yang diberikan singkat yaitu 3 bulan dari bulan pendaftaran , 

serta ada batasan-batasan dalam penggunaan kartu sakti pada setiap perpustakaan perguruan 

tinggi. Wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan salah satu pengguna kartu sakti, 

mengungkapkan kurang efektifnya dari program layanan kartu sakti. Mereka berpendapat bahwa 

kartu sakti ini hanya bisa digunakan pada koleksi tertentu pada perpustakaan universitas tertentu. 

Misal pada perpustakaan universitas “X” mereka memberikan akses untuk semua koleksi yang 

dimilikinya, tetapi pada perpustakaan “Y” tidak semua boleh diakses bagi pengguna kartu sakti. 

Tentu sebagai pengguna, ekspetasi awal mengikuti program layanan kartu sakti yaitu dapat 

mengakses layanan yang sama pada perpustakaan lain.  Berdasarkan rekapan daftar kunjungan 

yang ada di enam perpustakaan perguruan tinggi negeri di Surabaya  pada tahun 2016 (Januari-

Mei) yaitu untuk perpustakaan Universitas Airlangga 328, perpustakaan Universitas Negeri 

Surabaya 278, Perpustakaan Intitut Teknologi Sepuluh Nopember 289 , Perpustakaan Universitas 

Islam Sunan Ampel 201, Politeknik Negeri Surabaya 0, dan Akademi Angkatan Laut 0.Rata-rata 

pengguna lebih banyak menggunakan perpustakaan perpustakaan Universitas Airlagga. Untuk 

perpustakaan Politeknik Negeri Surabaya dan Akademi Angkatan Laut pada tahun 2016 

(Januari-Mei) semetara ini belum memiliki daftar kunjungan pengguna kartu sakti. Hal ini 

didukung dengan hasil wawancara yang dllakukan oleh peneliti dengan kepala perpustakaan 

salah satu universitas yang termasuk kedalam anggota FKP2TN menyatakan bahwa ada 

beberapa perpustakaan perguruan negeri di Surabaya yang ikut kedalam FKP2TN memiliki 

kualitas perpustakaan yang kurang baik di segi layanan, bangunan serta koleksinya dan memiliki 

peraturan yang berbeda pada setiap perpustakaan sehingga apakah hal ini dapat membuat 

berkurangnya keefektivitasan dari kartu sakti tersebut?. Dari beberapa fenomena yang telah 

dipaparkan diatas beberapa masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas 

program layanan kartu sakti pada anggota FKP2TN (Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan 

Tinggi Negeri) diwilayah kota Surabaya? 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah studi evaluatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian evaluasi dapat dilakukan pada saat pelaksanaan program, diakhir 

pelaksanaan atau beberapa tahun setelah program dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka penelitian ini merupakan suatu proses pengumpulan dan penilaian secara ilmiah terhadap 

input dan output yang dihasilkan oleh suatu program layanan kartu sakti yang dibentuk oleh 

FKP2TN. Obyek penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti program layanan kartu sakti. 

Lokasi penelitian ini terdapat pada anggota FKP2TN yang berada di wilayah Surabaya. 

Hasil pengumpulan data diketahui bahwa jumlah populasi keseluruhan yaitu: 

Tabel I.1 

Jumlah masing-masing perguruan tinggi 

No. Nama Perguruan Tinggi Jumlah 

1. Unveristas Airlangga 52 

2. Institut Sepuluh Nopember 48 

3. Universitas Islam Sunan Ampel 47 

4. Universitas Negeri Surabaya 48 

Total 195 

      Sumber: Data sekretariatan perpustakaan 

 

 

n   =           195 

                      1 + 195x0,102 

Hasil dari penghitungan tersebut yaitu 66,1 = 66 

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, diperoleh besarnya sampel sebanyak 66 mahasiswa. Tipe 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Probability Sampling dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana (Simple Random Sampling) yaitu 

dengan mengundi sampel secara acak (random) tanpa memperhatikan strata yang ada didalam 

populasi. Penelitian ini juga sudah dilengkapi dengan kerangka sampel (Sampling Frame). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan terhadap data hasil penelitian dilakukan analisa pada beberapa bagian yaitu 

produktivitas program, adanya penyesuaian program terhadap perubahan serta tidak adanya 

tekanan dalam melaksanakan program layanan kartu sakti dimana aspek-aspek ini untuk ukuran 

mengukur seberapa efektivitas program tersebut. 

Produktivitas dari program layanan kartu sakti 

Efektivitas menurut Steers dalam Mahmudi (2010) mengungkapkan bahwa efektivitas 

suatu program dari organisasi tercangkup pengertian kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan, program atau misi) suatu organisasi, produktivitas dalam program serta tidak 

adanya tekanan atau tegangan antar anggota. Produktivitas diartikan sebagai ukuran sampai 

sejauh mana sumber daya yang ada disertakan dan dipadukan untuk mencapai suatu hasil 

tertentu. Dalam hal ini untuk menggambarkan produktivitas program layanan kartu sakti pada 

pengguna dapat dilihat dari lima aspek yaitu pengguna mengetahui tujuan dari program layanan 

kartu sakti, Alasan pengguna kartu sakti, wawasan pengguna kartu sakti, akses pengguna kartu 

sakti pada perpustakaan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna kartu sakti. 

Berdasarkan hasil pengolahan hasil kuesioner yang telah disebarkan menghasilkan rata-

rata 3,12 dari setiap item pernyataan pada variable produktivitas program yang berarti variable 

tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif.  

Pada variable produktivitas program secara keseluruhan terdapat 15 pernyataan. Temuan 

data yang dihasilkan oleh bab III dapat dilihat bahwa pengguna mengikuti program layanan kartu 

sakti untuk dapat masuk ke perpustakaan perguruan tinggi negeri lain dengan rata-rata 3,61, dari 

hasil tersebut terlihat bahwa mereka mengerti fungsi sebenarnya program layanan kartu sakti dan 

dapat dikatakan sangat efektif. Pada poin selanjutnya manfaat program layanan kartu sakti yaitu 

pengguna ikut merasakan ilmu yang terhimpun/dimiliki oleh perpustakaan perguruan tinggi lain 

berdasarkan pengolahan data pada tabel penilaian dengan hasil 3,18 sudah termasuk kategori 

cukup efektif sehingga dapat dikatakan bahwa pengguna program layanan kartu sakti 

mengetahui tujuan dari program layanan kartu sakti tersebut serta hal ini terealisasikan salah satu 

poin tujuan FKP2TN (Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri) yaitu 
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membangun wahana kerja sama dan collaborative actions dimana dapat saling mencukupi 

mengenai koleksi ataupun bahan pustaka sesama anggota FKP2TN. Adapula dengan 

menggunakan kartu sakti pengguna mendapatkan dukungan referensi judul untuk tugas akhir 

atau penelitian, berdasarkan tabel penelitian rata-rata poin ini menunjukkan hasil 3,21 yang 

berarti termasuk dalam kategori cukup efektif. Tidak hanya untuk mendapatkan referensi judul, 

tetapi juga untuk pengumpulan data mereka dimana berdasarkan tabel penilaian poin ini 

mengahasilkan rata-rata 3,18 dan termasuk cukup efektif. Manfaat lain kartu sakti yang 

didapatkan oleh pengguna yaitu mereka mendapatkan referensi atau daftar pustaka untuk 

mendukung penelitian mereka seperti yang ditunjukkan pada table penelitian yang menghasilkan 

rata-rata 3,15 yang termasuk pada kategori cukup efektif serta program layanan kartu sakti lebih 

memberikan mereka pandangan luas akan hal yang diteliti oleh mereka sesuai dengan tabel 

penelitian dimana hasil rata-rata dari poin ini yaitu 3,08 yang berarti termasuk dalam kategori 

cukup efektif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kartu sakti dapat membantu dalam penyelesaian 

tugas akhir/skripsi serta hal ini membuktikan manfaat dari kartu sakti sendiri yaitu mahasiswa 

atau dosen mempunyai kesempatan luas untuk mengakses berbagai bahan pustaka sebagai 

sumber belajar belajar, mengajar dan penelitian dari berbagai perpustakaan perguruan tinggi 

negeri anggota FKP2TN di seluruh Indonesia. Kartu sakti juga dapat menambah wawasan 

disiplin ilmu pengguna semakin luas sudah cukup efektif dengan rata-rata 3,11,. Pernyataan ini 

juga didukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti yang hasilnya bahwa koleksi yang ada 

pada perpustakaan universitas pengguna kurang lengkap dalam mendalami jurusan atau disiplin 

ilmu yang pengguna sedang pelajari sehingga pengguna memilih untuk mencari informasi lain 

yang ada di perpustakaan perguruan tinggi lain, hal ini sesuai dengan tujuan FKP2TN yang salah 

satu poinnya menyebutkan terbentuknya FKP2TN untuk meningkatkan information literacy 

skills civitas akademik.  Kemudian kartu sakti dapat dijadikan akses pengguna untuk mencari 

referensi dalam pengerjaan tugas kuliah sehari-hari yang secara langsung referensi yang didapat 

semakin banyak dan beragam jenisnya, berdasarkan tabel penilaian rata-rata dari poin ini  

sebesar 3,17 dimana sudah termasuk kedalam kategori cukup efektif. Dalam hal administrasi 

program layanan kartu sakti sudah termasuk cukup efektif karena pengguna sudah tidak 

melakukan administrasi lainnya seperti pembayaran lagi atau sebagainya yang ditunjukkan pada 

tabel penilaian dengan hasil 2,88, tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 
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menyatakan bahwa pengguna masih melakukan administrasi lainnya pada perpustakaan akademi 

angkatan laut , dimana pengguna harus menyerahkan kartu tanda mahasiswa pada sekretariatan 

perpustakaan universitas yang dimaksud, hal ini kurang sesuai dengan salah satu manfaat kartu 

sakti yaitu pemilik kartu sakti dapat dengan mudah (tanpa persyaratan administrasi tertentu, 

misalnya surat pengantar, dan tanpa biaya apapun) dapat mengunjungi, mengkases dan 

memanfaatkan bahan pustaka di semua perpustakaan perguruan tinggi negeri anggota FKP2TN 

di seluruh Indonesia. Layanan yang didapat oleh pengguna kartu sakti cukup efektif dengan rata-

rata yaitu 2,90 dimana pengguna mendapatkan pelayanan yang sama dengan pengunjung 

perpustakaan lain, tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan menghasilkan bahwa beberapa 

pengguna kurang mengetahui akan batasan layanan kartu sakti sehingga apa yang mereka 

harapkan kurang terpenuhi sehingga mereka sedikit kecewa akan hal itu tetapi untuk mengakses 

koleksi untuk dibaca ditempat masih diperbolehkan, pada fakta dilapangan ini kurang sesuai 

dengan tujuan FKP2TN yang salah satunya yaitu mendukung dan mengkapanyekan inisiatif dan 

gerakan open access baik pada level nasional, regional dan internasional. Dalam layanannya 

pustakawan berperan aktif dalam membantu dan mengarahkan pengguna kartu sakti, berdasarkan 

data pada tabel penilaian dengan hasil 3,11 yang termasuk cukup efektif dan pernyataan ini juga 

didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang menyatakan  bahwa pustakawan 

sangat membantu pengguna dalam mengarahkan mencari koleksi yang diperlukan serta 

memberikan respon yang baik. Adapun fasilitas perpustakaan yang dapat digunakan oleh 

pengguna kartu sakti seperti akses ejournal sudah cukup efektif dengan rata-rata pada tabel 

penilaian sebesar 3,11, lalu untuk akses pada ruang koleksi khusus berdasarkan pengolahan data 

pada tabel penilaian dengan hasil 3,08 termasuk pada kategori cukup efektif serta pengguna 

mendapatkan akses wifi pada perpustakaan cukup efektif untuk membantu pengguna dalam 

mengerjakan tugas ataupun skripsi dimana hal tersebut juga sebagai salah satu produktivitas dari 

program, item ini menghasilkan rata-rata sebesar 3,05 pada tabel penelitiannya. Untuk item 

pernyataan pengguna kartu sakti dapat mengakses ruang public sudah termasuk cukup efektif 

seperti yang ditunjukkan pada tabel penilaian yang menghasilkan 3,09 tetapi berdasarkan hasil 

probing menyatakan bahwa pengguna sedikit dipersulit untuk mengaksesnya karena menurut 

pengguna ada dari salah satu universitas dimana ruang publiknya dikomersilkan dan itu membuat 
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pengguna sedikit kebingungan karena biasanya ruang public pada umumnya digunakan untuk 

saling berbagi informasi sesama teman.  

Penyesuaian program terhadap perubahan 

Menurut Sharma dalam Tangkilisan (2005) penyesuaian program terhadap perubahan 

adalah keadaan dimana program mampu menyesuaikan dengan adanya perubahan yang terjadi. 

Dalam artian bahwa program dapat tetap terlaksana atau dijalankan walaupun terjadi perubahan 

dalam pelaksanaanya. Berdasarkan hasil pengolahan hasil kuesioner yang telah disebarkan 

menghasilkan rata-rata 3,13 dari setiap item pernyataan pada variable penyesuaian program 

terhadap perubahan yang berarti variable tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif. 

Variable penyesuaian program terhadap perubahan secara keseluruhan terdapat 9 pernyataan 

dimana setiap pernyataan tersebut dapat menggambarkan bagaimana penyesuaian program 

terhadap perubahan. Hasil temuan data pada bab III menunjukkan bahwa cangkupan koleksi 

yang dapat diakses oleh pengguna seperti akses koleksi skripsi sudah efektif, hal ini berdasarkan 

hasil pengolahan tabel penilaian yang menghasilkan 3,17 serta pengguna kartu sakti dapat 

mengakses/mengeksplor koleksi digital yang ada pada perpustakaan yang dituju juga sudah 

cukup efektif dengan rata-rata pada tabel penilaian yaitu 2,87 tetapi ada beberapa 

responden/pengguna yang merasa hanya beberapa koleksi yang dapat diakses khususnya koleksi 

skripsi dengan rata-rata 3,20 yang termasuk ketegori cukup efektif meskipun begitu berdasarkan 

hasil probing yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa ketika pengguna mengakses 

koleksi terutama skripsi, mereka hanya dapat mengakses skripsi pada tahun tertentu sehingga 

pengguna merasa kurang dapat mengeksplore apa yang mereka cari, hal ini kurang sesuai dengan 

tujuan FKP2TN yang salah satunya mengkampanyekan inisiatif dan gerakan open access baik 

pada level nasional, regional dan internasional. Untuk sumber informasi atau koleksi yang ada 

pada perpustakaan yang dituju oleh pengguna sudah memenuhi kebutuhan informasi pengguna 

dimana hal ini dapat dikatakan cukup efektif berdasarkan tabel penilaian yang menghasilkan 

rata-rata 3,24 tetapi koleksi yang disediakan oleh perpustakaan mayoritas versinya sudah lama 

meskipun begitu sumber informasi yang terkandung dalam koleksi tersebut sangat diperlukan 

oleh pengguna dan banyak dicari hal ini termasuk dalam kategori sangat efektif dimana 

berdasarkan tabel penilaian rata-ratanya menghasilkan 3,41. Dalam administrasi pendaftaran 
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kartu sakti pengguna tidak menemui kendala apapun baik dari segi teknis pendaftaran, 

pernyataan ini sudah cukup efektif dengan ditunjukkan tabel penilaian 3,06 dan persyaratan 

dalam membuat kartu sakti yang cukup mudah termasuk dalam kategori sangat efektif karena 

pengguna merasa persyaratannya cukup mudah dengan rata-rata pada tabel penilaian sebesar 

3,47. Setiap perpustakaan memiliki peraturan masing-masing dimana peraturan tersebut setiap 

periode tertentu mengalami perubahan seperti ketika dalam pembuatan kartu sakti dan 

kertasnya/materialnya habis, pengguna tidak bisa mengakses perpustakaan yang dituju dengan 

bukti pembayaran. Pernyataan tersebut masuk dalam kategori tidak efektif dimana rata-rata dari 

tabel penilainnya sebesar 2,35, tetapi hasil probing menyatakan bahwa pengguna harus 

menunggu fisik kartu sakti jadi dulu dengan rentan waktu yang cukup lama karena beberapa hal 

sehingga belum dapat mengakses perpustakaan yang dituju meskipun pengguna memiliki bukti 

pembayarannya. Peraturan dari masing-masing perpustakaan perguruan tinggi bermacam-macam 

kadang ada peraturan untuk pembeda pengunjung perpustakaan yang mahasiswa sendiri dengan 

mahasiswa kunjungan atau pengguna kartu sakti yang dapat memberikan kebingungan 

khususnya pada pengguna kartu sakti tetapi karena di setiap perpustakaan memiliki bagian 

informasi sehingga dapat mengurangi kebingungan yang dialami pengguna . Pernyataan tersebut 

termasuk dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata 3,44 serta didukung dengan hasil 

probing yang menyatakan bahwa awal pengguna menggunakan kartu sakti memang sedikit 

bingung tetapi dengan bantuan bagian informasi sehingga dapat membantu pengguna untuk 

memahami peraturan yang ada. 

Tidak adanya tekanan dalam melaksanakan program 

Sharma memaparkan bahwa yang dimaksud dengan tekanan adalah ketidak mampuan 

seseorang dalam memenuhi tuntutan dari program tersebut. Dalam program layanan kartu sakti 

tuntutan sebenarnya pada pelaksana yang ada di perpustakaan. Hal ini dapat digambarkan 

dengan melihat kecepatan memberikan layanan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. 

Seperti dalam kecepatan memberikan layanan beberapa pengguna pelaksana pada perpustakaan 

peka terhadap apa yang mereka butuhkan seperti ketika pengguna menanyakan koleksi yang 

dimaksud tetapi ada beberapa pengguna menganggap bagian informasi pada perpustakaan 

kurang peka dengan apa yang mereka butuhkan meskipun begitu item ini memiliki rata-rata 2,92 
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yang termasuk kedalam cukup efektif. Untuk pelaksana menurut pengguna cukup ramah dalam 

melayani terkait dengan koleksi yang dibutuhkan pengguna, pernyataan ini termasuk ke dalam 

kategori cukup efektif dengan rata-rata 2,77. Adapun item selanjutnya yang dapat 

menggambarkan tidak adanya tekanan dalam melaksanakan program yaitu kemudahan dalam 

memberikan pelayanan. Item ini dijabarkan kembali dengan beberapa pernyataan yang dapat 

menggabarkan kemudahan pelayanannya yaitu berdasarkan fleksifilitas ketika mendaftar 

menurut pengguna sudah cukup fleksibel dalam pelayannnya. Hal ini terbukti dengan rata-rata 

3,45 yang tergolong sangat efektif, lalu dilihat dari pelayanan yang cepat ketika mendaftar, 

berdasarkan tabel penilaian pernyataan ini termasuk ke dalam sangat efektif dengan rata-rata 

3,30. Pelaksana juga dilihat dari kemauan dalam memberikan informasi terkait koleksi ataupun 

peraturan yang berlaku pada perpustakaan, yang mana berdasarkan tabel penilaian pernyataan ini 

termasuk kedalam cukup efektif dengan besaran rata-rata 3,24.   

Keseluruhan dari indikator produktivitas program, adanya perubahan program terhadap 

perubahan serta tidak adanya tekanan pada melaksanakan program berdasarkan hasil rata-rata 

keseluruhan yang diperoleh, ketiga indicator ini termasuk dalam kategori cukup efektif dengan 

rata-rata 3,13. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan data dan pembahasan di atas, pada penelitian ini dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

 Indikator pertama yaitu produktivitas program, dari hasil pengolahan data primer item-

item pernyataan yang ditunjukkan pada tabel III.19 dapat disimpulkan bahwa efektivitas variabel 

produktivitas program termasuk kategori cukup efektif dengan hasil mean 3,12. 

 Terdapat salah satu item dari produktivitas program kartu sakti mengenai bagaimana 

pengetahuan pengguna mengenai tujuan atau fungsi dari layanan kartu sakti yaitu sebagai global 

passport atau mempermudah pengguna dalam mencari/mengakses informasi yang dimiliki 

perpustakaan perguruan lain. Hal ini termasuk ke dalam kategori sangat efektif dengan hasil rata-

rata ada tabel 3,61 dan dapat disimpulkan bahwa pengguna mengerti akan tujuan dari program 

layanan kartu sakti. 
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 Indikator kedua yaitu penyesuaian program terhadap perubahan dimana pada hasil 

pengolahan data primer pada item-item pernyataan yang ditunjukkan pada tabel III.29 dapat 

disimpulkan bahwa variable penyesuaian program terhadap perubahan termasuk kedalam 

kategori cukup efektif dengan hasil mean sebesar 3,13. 

 Ada satu item pernyataan yang masuk dalam kategori belum efektif dengan hasil rata-rata 

2,35 yaitu kemudahan akses masuk pengguna ke perpustakaan ketika penggunaan bukti 

pembayaran sebagai pengganti kartu sakti dikala material, kertas atau alat pembuat kartu rusak. 

Tetapi untuk beberapa item pernyataan termasuk dalam kategori sangat efektif antara lain proses 

pembuatan kartu sakti dirasa pengguna cukup cepat untuk tempat pendaftaran pada perguruan 

tinggi tertentu dengan nilai rata-rata sebesar 3,47 serta pada pernyataan informasi/koleksi yag 

terdapat pada perpustakaan mayoritas versinya sudah terlalu lama dengan nilai rata-rata 3,41 

serta didukung dengan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa pengguna malah lebih senang 

jika koleksinya termasuk versi lama karena menurut mereka koleksi versi lama belum terdapat 

revisi sehingga murni dari sang ahli atau teoris. 

 Indikator ketiga yaitu tidak adanya tekanan dalam melakasanakan program berdasarkan 

hasil pengolahan data primer pada item-item pernyataan yang ditunjukkan pada tabel III.35 dapat 

disimpulkan bahwa variable tidak adanya tekanan dalam melaksanakan program termasuk 

kedalam kategori cukup efektif dengan hasil mean 3,13. 

Keseluruhan ketiga indikator yaitu produktivitas program, penyesuaian program terhadap 

perubahan dan tidak adanya tekanan dalam melaksanakan program berdasarkan tabel III.36 yang 

mengukur rata-rata secara keseluruhan menghasilkan rata-rata sebesar 3,13 dimana hasil tersebut 

masuk dalam kategori cukup efektif. Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa program layanan kartu sakti yang dikeluarkan oleh FKP2TN (Forum Kerjasama 

Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri) dapat dianggap cukup efektif dalam pelaksanaannya, 

sehingga diharapkan program layanan tersebut tetap berjalan serta dikembangkan kembali. 
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