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apalagi kegunaan perpustakaan. Beberapa fakta
hasilpenelitianmenunjukkantelahterjadipenurunan
penggunaan atau lebih tepatnya kunjungan ke
perpustakaan perguruan tinggi oleh sivitas
akademika antara lainditunjukkanoleh Scott Carlson
dalam artikelnya yang berjudul "Chronicle of
Higher Education" yang mengungkapkan
kecenderungan penurunan kunjungan ke
perpustakaan(padatahun2001) diUniversitasIdaho
yangmencapai20% lebihdalamsatuperiodewaktu
tiga tahun. Di Universitas yang sama Charles
Martell pada tahun 2005 menemukan fakta
penurunanterjadi di sirkulasi, reserve, in-house,dan
transaksi referens. Di Universitas Negeri Augusta
(gate counts menunjukkanpenurunandari402,361
sampai271,977pengunjungdalamlebihsatuperiode
delapan tahun). Demikian juga di beberapa
universitas lain seperti di Universitas Carolina
Selatan, Universitas Kristen Texas, Universitas
Kalifornia, Universitas Negri New York, dan
UniversitasMarylandmenurutnyajuga telah terjadi
penurunankunjungankeperpustakaan.(Woodward,
2009). :.v ÿ (fyf* iV.ifv'

Leigh Watson Healy dari Outsell, Inc.
menyatakan bahwa "the future of the library is
that there is no library" (Bell & Shank, 2007),
nampaknya kita perlu khawatir (khususnya para
pelakudanpenggerakperpustakaan). Kekhawatiran
ini akan benar-benar terjadi di lingkungan
perpustakaan perguruan tinggi jika sivitas
akademika tidak lagi mengakses perpustakaan
sebagai tujuanutamauntukmendapatkaninformasi
dan bahan-bahan belajar mengajar dan
penclitiannya,karena merekatelahmendapatkannya
di tempat lain.

Peran aspek menejemen pemasaran perlu
dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi,
karena melalui menejemen pemasaran yang baik
dan terencana perpustakaanperguruan tinggi akan
dapat melihat dan bertindak secara komprehensif
layanannya dankebutuhanpemustakanya sehingga
tujuan utama memberikan kepuasan pada
pemustaka dapat tercapai dengan memuaskan dan
kembalimenjadikanperpustakaanperguruantinggi
sebagai tujuan utama untuk pemenuhan
kebutuhannya dan sekaligus merupakan upaya
perpustakaanperguruantinggi untuk menunjukkan
kepada pihak menejemen perguruan tinggi bahwa
perpustakaan perguruan tinggi masih dibutuhkan
oleh sivitas akademika sehingga kedepannya perlu
dukungan yang sungguh-sungguli dari menejemen
perguruantinggi.

Perpustakaan Perguruan Tinggi
PerpustakaanPerguruanTinggiberada didalam

sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak
terlepas dari konteksnya. KeberadaanPerpustakaan
PerduruanTinggi sangat dipengaruhi olehvisi, misi
serta fungsi perguruantinggi dimana perpustakaan
itu berada. An academic library is not an end in
itself but a means to an end— namely, that of
fulfilling a postsecondary institution's mission,
(Smith,2006).

Perpustakaan perguruan tinggi sendiri
ditempatkansebagai sebuahunit penunjangkegiatan
akademik di luar fakultas dan mendukung
pelaksanaantridarma perguruantinggi (Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Louis
Round Wilson and Maurice Tauber berpendapat
bahwa fungsi pendidikantinggi terkait erat dengan
(1) kekekalan pengetahuan dan pemikiran, (2)
pengajaran, (3) penelitian, (4) publikasi, (5)
penyebaran dan layanan, (6) interpretasi (Budd,
2005). Oleh karenabya Perpustakaan Perguruan
tinggi harus mampu mengakomodasi apa yang
menjadi fungsi dari perguruantinggi.
1. Tugas dan Fungsi Perpustakaan Perguruan

Tinggi
Tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah

mengembangkan koleksi, mengolah dan merawat
bahan perpustakaan, memberi layanan serta
melaksanakan administrasi. (Perpustakaan
Perguruan Tinggi: Buku Pedoman, 2004).
Perpustakaan Perguruan Tinggi berfungsi sebagai
bagianintegraldari lembagayang lebihbesar yaitu
perguruantinggi (Woodward, 2009) yang tentu saja
memiliki peran yang cukup penting dan strategis
dalamproses belajar mengajar diperguruantinggi.
Peranpentingdanstrategis iniseringdimetaforakan
dengan the library as the heart and life-blood
college (Rabinowitz, 2003). Jika diperhadapkan
pada sebuah pernyataan bahwa perpustakaan
perguruan tinggi ada dan untuk sivitas akademika,
makametafora tersebut dapat menunjukpulabahwa
perpustakaan perguruan tinggi merupakanjantung
dandarahyangmenghidupisetiap komponensivitas
akademika selama berproses di perguruan tinggi.
Berproses untuk meraih sebuah keberhasilan
akademis yang selama ini didambakan. Aktivitas
sivitas akademika seharusnya tidak bisa lepas dari
eksistensi perpustakaan perguruan tinggi dalam
kesehariannya. Bahkan secara ekstrim Ray
Bradbury mengatakan: "you must livefeverishly
in a library. Colleges are not going to do any

' good unless you are raised and live in a library
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every day ofyour life" (Raish., 2003). Ituberarti
bahwaperpustakaanperguruantinggiharusmampu
menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan
bagi sivitas akademika untuk berproses dalam
proses belajar mengajar.

Perpustakaan perguruan tinggi memiliki tiga
macam fungsi yang terkait erat dengan tri darma
perguruan tinggi, yaitu: 1) sebagai pusat layanan
informasiuntukprogrampendidikandanpengajaran,
2) sebagai pusat layanan informasiuntuk program
penelitian, dan 3) sebagai pusat layanan informasi
untuk program pengabdian pada masyarakat.
Keterkaitan dengan lembaga perguruan tinggi
induknya akan menyebabkan seberapa besar dan
kompleksnya perpustakaan perguruan tinggi
melakukan fungsi-fungsinya tersebut. Semakin
besar perguruantingginya, makasemakinbesar dan
komplekslah keberadaan perpustakaan perguruan
tinggi dalam menjalankantugas dan fungsinya.

2. Perpustakaan Perguruan. Tinggi dan
Lingkunganyang berubah
Sekali lagi dengan mengutip pernyataan Leigh

Watson Healy dari Outsell, Inc. bahwa "thefuture
of the library is that there is no library"(Bell &
Shank, 2007) perpustakaan perguruan tinggi
diperhadapkan pada sebuah kegalauan akan
keberadaandankeberlangsungannya dimasa depan
jika perpustakaan pergguruan tinggi tidak mampu
berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan
yang terjadidi lingkungansekitarnya. Perpustakaan
perguruan tinggi saat ini dituntut untuk merubah
paradigmanya ataubahasa yang lebihhalusnya dan
evolusifadalahmenyesuaikandiridenganparadigma
masyarakatnya yang berkembang. Menurut
Anderson (2006) dalam (Smith, 2006), perilaku
pencarianinformasipengguna perpustakaanaktual
danpotensialberubahsecara signifikan. "sepertiair,
mereka akan mengikuti jalan yang paling sedikit
perlawanannya".Disinilahperpustakaanperguruan
tinggi dituntut untukselalupekadenganperubahan-
perubahanyang terjadi dilingkungannya.

Perpustakaan perguruan tinggi harus terus
meningkatkan fasilitas dankeberadaan yang selalu
disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
terjadi di sekitarnya, baik perubahan teknologi
maupun perubahan-perubahan perilaku dan gaya
hidup lingkungannya yang dipengaruhi oleh
perubahan dan perkembangan teknologi informasi
dan telekomunikasi.

Peran Pustakawan Universitas
Dalam konteks perkembangan perpustakaan

perguruan tinggi, peran aktif pustakawan juga
dituntut lebih besar lagi, lebih kreatif dan lebih
inovatif. Dalamkepustakawanan tersebut seorang
pustakawan dituntut untuk menjadi blended
librarian. Pustakawan harus mampu melakukan
semua hal yang berkaitan dengan keberadaan
perpustakaan perguruan tinggi dalam rangka
memenuhi kebutuhan penggunanya dan membuat
para pengguna perpustakaan menjadi terpuaskan
kebutuhan dan keinginannya. Pustakawan harus
memiliki pengetahuan kepustakawanan secara
memadai bahkan expert dibidangnya dan juga
menguasai kemampuan-kemampuan lain yang
sangat erat dengan tugas dan tanggung-jawabnya .
sebagai pustakawan dalam rangka membantu para
penggunanya. Olehkarena ituseorang pustakawan >

akademik adalah pustakawan yang mampu
menggabungkan ketrampilan tradisional
kepustakawanan dengan ketrampilan hardware/
software teknologi informasi, dan memiliki
kemampuanmerancangpengajaranataupendidikan
untuk menerapkan teknologi secara tepat dalam
proses pengajaran-pembelajaran serta mampu
menjadi seorangpemasar yanghandaluntuklayanan
perpustakaanperguruantinggi.

Pekerjaan pustakawan akademik diarahkan
untuk membantu para mahasiswa dan pengajar
mencapaikeberhasilanakademik. Sementara desain
pengajaran merupakan seperangkat ketrampilan
yang digunakan oleh kebanyakan pendidik dalam
menciptakan produk-produk yang memungkinkan
oranguntukbelajar secara lebihefektif. Darisinilah
maka muncul pernyataan manifesto blended
librarianship:

It is imperative andno exaggeration to claim
that the future of academic librarianship
depends on our collective ability to integrate
services andpractices into the teaching and
learning process. While the evolution of
information literacy is a positive sign, the
academic librarian is still largely tangential
to what happens in or beyondthe classroom.
Strategies, techniques and skills are needed
that can allow all academic librarians, from
every sector of the library organization, to
proactively advance their integration into
the teaching and learning process. The
framework envisioned depends largely upon
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the ability to collaborate with faculty, but
also other campus information and
instructional technologists. This framework
is best expressed as the "blended
librarian. "(Bell& Shank, 2007)

Dalam melakukan tugas dan tanggung
jawabnya sebagaipustakawansertauntukmencapai
apayangmenjaditujuandariperpustakaanperguruan
tinggi, maka seorang pustakawan harus memiliki
prinsip-prinsip yang harus dipegang dan
dilakukannya. Dalam hal ini adalah seperti yang
telah diidentifikasi Bellyaitu enamprinsip blended
librarianship: 1) Mengambil sebuah posisi
kepemimpinan sebagai innovator kampus dan agen
perubahan, 2) Berkomitmen mengembangkan
inisiatifliterasiinformasiyang luas dikampus-kampus
untukmemfasilitasiketerlibatanyangterus menerus
dalam proses pengajaran dan pembelajaran, 3)
Merancang program dan kelas pengajaran dan
pendidikanuntuk membantuparapelanggandalam
menggunakan layanan perpustakaan dan belajar
literasi informasi untuk meningkatkanketrampilan
yang dibutuhkan {trade) dan pengetahuan
(profession) untuk keberhasilan sepanjang hayat,
4) Bekerjasama dan melibatkan diri dalam dialog
dengan perancang teknologi dan pengajaran, yang
vital untuk pengembangan program, layanan, dan
sumber yang dibutuhkan untuk mempermudah
penerapanmisipengajaranperpustakaanakademik,
5) Menerapkan perubahan yang adaptif, kreatif,
proaktif, dan inovatif dalam pengajaran
perpustakaan, yang dapat ditingkatkan dengan
berkomunikasi dan bekerjasama dengan
pustakawanteknologi/desainpengajaranyangbaru
saja diciptakan dan perancang dan ahli teknologi
pengajaran yang ada, 6) Mentransformasikan
hubungan dengan pengajar untuk menekankan
kemampuan kita membantu pengajar dengan
mengintegrasikan teknologi informasi dan sumber-
sumber perpustakaankedalammata kuliah, tetapi
menambahkan pada peran tradisional sebuah
kapasitas kerjasama yang baru untuk
meningkatkan pembelajaran mahasiswa dan
penilaian hasil dalam akses, penemuan kembali,
dan integrasi informasi

Masa Depan Perpustakaan Perguruan Tinggi
; Peran, fungsi dantugas perpustakaanpergurun

tinggi dalam memberikan layanannya seolah-olah
terlupakan oleh para pemustaka. Disinilah
pentingnya peran pemasaran perpustakaan. Tidak
sekedar untuk menunjukkan bahwa perpustakaan

masih ada tetapi lebih dari itu adalah untuk
mengingatkan kembali kepada para penggunanya
bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat
sentral dalam pemenuhan kebutuhannya. Bahwa
keberadaan perpustakaan.akan dapat membuka
pikiranpara penggunanya sehingga pada akhirnya
mereka akan mampu untuk bertahan hidup dan
bahkan bersaing untuk mencapai apa yang
diinginkannya. Seperti sebuahpepatahmengatakan
the mind is like a parachute; it works best when
it is open (Raish., 2003). Tugas perpustakaan
univeritas adalahbagaimanamembukapikiranpara
pemustakaagar merekamampumengatasimasalah
yang dihadapinya sendiri atau bersama-sama
dengan pihak lain.

Smith menyimpulkan ada enam hal mengenai
pencapaian masa depan perpustakaan akademik
(Smith, 2006). (1) Perpustakaan akademik bukan
sebuah akhir dari dirinya sendiri, untuk jangka
panjang perpustakaan harus memuat sumber
informasidanmenyediakanlayanantanpa perantara

' bagiparapelangganyangmenginginkannya. (2)Jika
perpustakaan akademik masih ingin tetap sebagai
komponen vital dari lembaga induknya, maka
perpustakaan akademik harus memahami tekanan-
tekanan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi.
Menyediakan dukungan bagi aktivitas pengajaran
dan pembelajaran, walaupun anggaran kebutuhan
pendukung akademik lembaga berubah dan
eenderung terbatas. (3) Gagasan bahwa
perpustakaan sebagai sebuah koleksi dari bahan-
bahanyangkitamilikisecara lokal—terutamabuku-
buku—tidak sesuai lagi dengan realita. Migrasi
kearah suatu lingkungan digital harus dilakukan.
Informasidikemas dalamberbagaibentuk dandapat
disampaikan langsung ke endusers, tanpa mediasi
manusia secara langsung, sehingga mampu
berkompetisi dengan penyedia informasi lain. (4)
Fasilitas perpustakaan akademik tetap menjadi
jantung dari lembaga masing-masing untuk
memperluasjalinan pembelajaransepertipengajaran

. kelas,pengajaranyangberbasispada laboratorium,
penelitian yang berbasis komputer, kajian pribadi,
interaksi dalam komunitas virtual, dan kerjasama
diantara staf pengajar, staf perpustakaan, dan
mahasiswa. (5) Perpustakaan akademik
melanjutkan sumber luar atau mengakui fungsi-
fungsimenejemeninformasinyakepadaentitas non-
perpustakaan. (6) Perpustakaan yang gagal
berinovasi akan mati secara perlahan.

Dalam trend organisasi moderen termasuk
didalamnya perpustakaan, yang menjadi prinsip
penggerak kearah keberhasilan adalah layanan
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pelanggandan kepuasanpelanggan. Layanan yang
ditawarkan berbasis pada pertimbangan apa yang
menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan
(Brophy,2005). Perpustakaanharusberubah.Model
lamamendasarkandiripadapemikiranperpustakaan
merupakan gudang pengetahuan, namun sekarang
beradadibawahkonsepyangmendasarkandiripada
pengembangan peran perantara.

Cowley and Hammond(1987) dalam (Bhatti,
2009) menyimpulkan hubungan antara staf
perpustakaan dan staf akademik merupakan faktor
kunci dalam pengembangan pendidikan pengguna
yang efektif. Samuel Green, Pustakawan
Perpustakaan Worcester Library dan mantan
presiden Asosiasi Perpustakaan Amerika
menyatakan: . ÿ

Perpustakaan yang ideal adalah yang
mengundang setiap orang yang memiliki
pertanyaan untuk ditanyakan... , datang ke
perpustakaandanmengajukanpertanyaannya,
dengan jaminan bahwa dia akan diterima
dengan baik, pertanyaannya dipertimbangkan
denganpenuhsimpatik, dansetiap usaha dibuat
untuk menemukan jawaban yang
diinginkan.(Rubin,2001)

Pemustaka y . .. s. j 4
Sesuai dengan peran perpustakaan perguruan

tinggi yang adalah menunjang dan mendukung
proses belajar mengajar danbahkanpenelitian,maka
perpustakaan perguruan tinggi harus melayani
kebutuhan dan sekaligus membantu semua
pemustaka (pengguna aktual dan potensial) untuk
memenuhi semua kebutuhan yang berkaitan erat
dengan proses belajar, mengajar dan penelitian.
Pengguna utama perpustakaan perguruan tinggi
adalah komunitas universitas. Karena alasan
keberadaan koleksi dan layanan di perpustakaan
akademik adalahkeberadaankomunitasuniversitas
yangharus dipahami denganbaikolehperpustakaan
dan pustakawanuniversitas.

Ada dua pengguna utama perpustakaan
perguruan tinggi yaitu Pengajar dan Mahasiswa.
a. Pengajar

Waktuterbanyakyangdihabiskanolehpengajar
adalah terkait erat dengan ilmu pengetahuan dan
pengembangan dan perkembangannya. Seorang
pengajar dituntut untuk senantiasa memperbaharui
wawasan keilmuannya sesuai dengan fungsi dan
tugasnya di dalam universitas. Dua tugas utama
pengajar didalam universitas adalah mengajar dan
penelitian. ÿ; ...>?,

Mengajar
Sebagianwaktu terbesar yang dihabiskan oleh

pengajar adalah untuk mengajar. Oleh karena itu
perpustakaan dan pustakawan harus benar-benar
memahamiterhadap efisiensiwaktuyangdigunakan
para pengajar dalam pemenuhan kebutuhan
informasinya. Untuk menunjang tugas pengajar ini
denganbaik,makaperpustakaandapat mengadopsi
tiga strategi sebagai berikut sepertiyang disarankan
David Dowell dan Jack Scott (1995): "(1)
menjangkau setiap pengajar, (2) membangun
infrastruktur perpustakaan, dan (3) menempatkan
perpustakaandidalamprosespembuatankeputusan
akademik danproses pembuatankeputusansumber
informasiperguruantinggi " (Budd, 1998). Dalam
strategi ini secara implisit adalah pentingnya
hubunganantara pengajar danpustakawan.Donald
Dilmore (1996) melihat bahwa kebanyakan yang
dinilai dari perpustakaan oleh pengajar adalah
pelayanan perpustakaan. : vw ;

Penelitian h.rr
Pada beberapa universitas sepertiuniversitas

penelitianaktivitasutamapengajar adalahpenelitian
danperanpendukungperpustakaanpadapenelitian
tersebut sangat dibutuhkan. Dalam hal ini
perpustakaan bertindak sebagai sumber informasi
itu sendiri dan akses bibliografis dan intelektualke
informasi. Disinilah perpustakaan sebenarnya
menjadi sebuah gateway ke informasi bahkan ke
knowledgebagi ilmuwan,

Stephen Lehmann dan Patricia Renffo (1991)
menulis, "kebanyakan perbedaan yang mendasari
antara peneliti dan pustakawan adalah penekanan
padacontent disatusisi danpada access Disisilain"
(Budd, 1998). Oleh karena itu pustakawan harus
piemikirkan content, users, dan media untuk
memenuhi ideal akses. ÿ

ni

Pengajar terkadang juga menganggap bahwa
perpustakaan adalah milik mereka terutama untuk
koleksiyangdimilikiolehperpustakaan.Halinibisa
terjadi manakala perpustakaan mengalokasikan
pendanaanfakultas danmelibatkanpengajar dalam
memilih koleksi. Tendensi kepemilikan ini dapat
memunculkankesulitanpotensialbagiperpustakaan
manakala perpustakaan akan merubah kebijakan
dan aktivitasnya.

Perubahankurikulumyangdilakukanolehpara
pengajar juga akan banyak mempengaruhi
perpustakaan.Demikianjugasebaliknya tidakjarang
perubahan kebijakan dan aktivitas perpustakaan
akan cukup mempengaruhi pengajar.
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mcngenai5e///«g-namunlebihmengenaimengetahui mengangkat konsep marketing kedalam arena
apa yang membuat organisasi menambah market aspirasi, nilai-nilaidanhumanspirit. StephenCovey
leadership dengan memahami kebutuhan fnelihat manusia memiliki 4 komponen dasar yaitu
pelanggan dan menemukan solusi yang tubuh, otak yang memiliki pikiran dan Analisa
menyenangkanmelaluisuperior value, quality dan independen,hatiyangpeka terhadap emosidanspirit
service; marketingadalahKritikpadakeberhasilan yang menjadipusatjiwa dan filosofinya.
organisasi, apakah besar atau kecil, domestik Untuk memahami evolusi marketing secara
ataupun global (Kotler, etal., 1999). menyeluruhberikutperbandinganmarketing 1.0,2,0

Dalam perjalanannya marketing telah dan 3.0

_Tabel 1.1Perbandingan antara Marketing 1.0, 2.0, 3.0_
Marketing 1.0 , Marketing2.0 Marketing3.0
Product-centric Consumer-oriented Value-driven '

" Marketing Marketing _Marketing 'i.';*1
Tujuan Menjual produk Memuaskan dan Menjadikan dunia

mempertahankan tempat yang lebih
konsumen baik

Kekuatanyang Revolusi industry Teknologi informasi NewWave
menggerakkan ÿ

• ÿ

. ÿÿ . i, •• technology
Bagaimana Pembeli massal ' Konsumenyang cerdas Manusia seutuhnya .

. i perusahaan melihat dengan kebutuhan denganpikirandan hati dengan pikiran, hati
pasar fisik produk ' dan spirit
Konsep inti Pengembanganproduk Diferensiasi Nilai-nilai
Marketing ' . * ... .

ÿ

Pedoman-pcdoman Product specification Corporate andproduct Corporate mission,
•marketing positioning vision, andvalue

ÿ
ÿ

ÿ

..pcrusahaan
ÿ Valuepropositions Fungsional Fungsionaldan Fungsional,

: emosional • emosional dan
' spiritual

Interaksikepada Transaksi One-to- Relasi one-to-one Kolaborasi manv-to-
' .

: konsumen many _many _ ÿ

Sumber: Marketing 3.0: Mulai dari Produkke PelanggankeHuman Spirit (Kotler, et al., 2010)

mengalami evolusi sesuai dengan konteks dan
masanya. Dimulai markering 1.0 yang merupakan
era product-centric, marketing 2.0 menekankan
pada konsumennya (consumer-oriented) ditandai
dengan sebuah ungkapan yang sangat terkenal
"pembeli ituraja".Diera inisekalipun orientasinya
pada konsumen, namun para pelanggannya
dikesankan sebagai target pasif dari kampanye
pemasaran. Dansekarangmunculapa yang disebut
marketing 3.0 yang dipicu oleh nilai-nilai (value-
driven)(Kot\e.r, Kertajaya, & Setiawan, 2010).

Dalam marketing 3,0 pemasar melakukan
pendekatandengan memandangpelanggansebagai
manusia seutuhnya, lengkap denganpikiran,hatidan
spirit. Produk atau layanan yang dicari oleh
konsumen adalah yang memenuhi kebutuhan
terdalamnya, sosial, ekonomi dan lingkunganpada
visi, misi dan nilai-nilainya. Marketing 3.0

Marketing 3.0 merupakan sebuah era dimana
praktek marketing Dipengaruhi oleh perubahan
sikap dan perilaku. Perubahan tersebut adalah
bahwakepercayaankonsumensaat ini lebihbanyak
pada hubungan horizontal dibanding hubungan
vertical. Maksudnya adalah bahwa konsumen
sekarang lebih percaya pada konsumen lain dari
pada kepada perusahaan (produk/layanan) dan
kebangkitan media sosial yang telah mendekatkan
konsumen satu dengan lainnya sebagai cerminan
perpindahan kepercayaan konsumen. •

ÿ

Dalam kondisi masyarakat yang seperti
digambarkan dalam marketing 3.0 nampaknya ke
depan perpustakaan perguruan tinggi perlu
memahami lebih mendalam dan menggunakan
konsep pemasaran 3.0. sebuah konsep pemasaran
yang langsung menghunjam ke jantung para
penggunanya.
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Usage

Lifestyle

Life stage

Demographic

Geographic

Socio¬
economicVisit behaviour

Visit occasion

Segmentation

PsychographicBehavioural Profile

Perceptions and beliefs

Benefits sought, e.g.
speed, free, quiet help

Gambar 1.1Segmentasi Pengguna Perpustakaan (Kendrick, 2006)

c. Positioning . menguntungkan. Positioning sekaligus
Langkah ini penting untuk dilakukan karena menggambarkan points-of-difference yang tepat

sangat menentukan keberhasilan dari strategi seperti halnya points-of-parity secara langsung
pemasaran yang dirancang. Positioning ini sangat atau tidak langsungdari kompetitor.
terkait erat dengan bangunan pada STP— d. Bauran Pemasaran
Segmentation, Targeting, dan Positioning (Kotler Empat tools yang dekat dengan kita dalam
& Lee., 2007). pemasaran adalah Product (Produk), Price

Dalammenguraikan dan menjelas positioning (Harga),Place(Tempat), danPromotion (Promosi)
yang dikehendaki dapat menggunakan beberapa yang dikenal dengan 4P. elemen 4P ini merupakan
kalimat bahkanpoin-poin, yang dapat menjelaskan elemen bauran pemasaran dari sudut pandang
bagaimanatawaranyangdiinginkandipandangoleh penjual dalam hal ini perpustakaan. Pembeli atau
audien target. Termasuk mencakup value pelangganataupemustakamemilikisudutperspektif
proposition serta alasan yang meyakinkan mengapa sendiri terhadap 4P yaitu 4C (Customer solution,
pasar target harus "membeli" apa yangkitatawarkan. Customer cost, Convenience, Communication)

Tujuannya utama positioning adalah untuk seperti yang ditawarkan oleh Robert Lauterborn
menentukan dan mengartikulasikan sebuah posisi (Kotler & Lee., 2007). Dalamterbitankarya lainC
yangjelas, yangmenyorotibenefitsdanmengurangi yang disebut oleh Lauterborn sebagai Customer
rintangan yang unik bagi audien target dan solution disebut sebagai Customer Needs/wants
menempatkan nya dalam sebuah kompetisi yang (Kotler, et al., 1999);(Kendrick,2006).

4P 4 C ÿ\U:. ;ÿ -
Product Customer needs andwants/Solittion

Price . , ? . Cost to the customers

; Place Convenience

Promotion Communication ÿ
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Product!Produk (Customer needs and wants/
Solution)

Gambaran Product (Customer needs and
wants/Solution) adalah Produk dan layanan apa
yang dapat disediakan sebagai bagiandari layanan
perpustakaan modern, dan bagaimana digunakan
pengguna dan non pengguna. Kebutuhan dan
keinginan pengguna dan non pengguna akan
terpenuhi dengan Produk atau layanan yang
disediakan oleh perpustakaan perguruan tinggi.
Strategi segmen khusus cocok untuk tujuan
pemasaran, secara umum ini berarti secara kuat
pemasaran hanya bagian dari layanan pada setiap
segmenpengguna, sementara dengan lemahlembut
memberitahukanpenggunajangkauan yang luasdari
bahan-bahan yang ditawarkan.

Pr/ce/Harga (Cost to the customers)
Di lingkungan perpustakaan Price menjadi

sebuah problematika. Ada sebuah komitmen yang
kuat untuk membebaskan layanan dengan bebas
biaya. Dan hampir di semua perpustakaan
perguruantinggi tidak dijumpaiadanyapemungutan
biaya untuk layanan yang diberikan oleh pihak
perpustakaan perguruan tinggi. Pemikiran seperti
tersebut sebenarnya salah, dari sudut pandang
pengguna, tidak ada biaya yang terkait. Namun
sesungguhnya ada biaya transport, waktu dan
tenaga (termasuk berhadapan dengan birokrasi
proses perpustakaan), atau biaya kesempatan lain
bagi pengguna ketika mempertimbangkan
menggunakan layanan perpustakaan (Kendrick,
2006). Dalamlingkunganperpustakaanperguruan
tinggi . sendiri sebenarnya beban terhadap
penggunaan fasilitas yang diberikan perpustakaan
telah dibebankan di awal perkuliahan, khususnya
bagimahasiswa (Chowdhury, Burton,McMenemy,
& Poulter, 2008). '

Place (convenience) ÿ V
Elemenplace dari bauran pemasaran adalah

semua tentang saluran atau 'routes to market'. Kita
butuh menggunakan layanan penyampaian yang
efektif dan efisien pada pengguna. dalam
pendekatan modern mcmpertimbangkan 'place'
bukantempat fisik yang sederhana tetapi lebihpada
tempat yang lebih abstrak - banyak cara
menyampaikan layanan: statis atau jarak jauh
(Chowdhury, et al., 2008). v: U ,

Dari sudut pandang pengguna tempat atau
akses yang menyenangkanke produk atau layanan
yang perpustakaan tawarkan. Segmen tertentu
mungkin memerlukan rute khusus ke pasar yang

ditekankan. Haliniakansangat dirasakankhususnya
olehmahasiswayangmengikutiprogramjarakjauh
atau bahkan para pengajar yang sedang berada di
luar kampus dan harus mengakses perpustakaan
untuk keperluan penyelesaian tugas-tugasnya.

Dalam konteks saat ini dimana teknologi
informasi dan komunikasi telah mengalami
perkembangan yang cepat serta sudah menjadi hal
biasa dengan menggunakan internet, maka konsep
tempat tidak lagihanya sebuah gedung secara fisik
tetapi lebihkepadaruang,bisadalambentukwebsite
ataupunperpustakaandigital.

Promotion (communication)
Promosi dan advokasi dapat menjadi sebuah

perpaduan periklanan, promosi penjualan, public
relations dan kehadiran di suatu kegiatan, atau
mengunjungi kelompok pelanggan khusus
mendiskusikan perpustakaan dan layanannya
(Kendrick, 2006).

Setiap segmen akanmemerlukanpenanganan
yang berbeda-beda sesuai dengan jenis
segmennya. Ada yang membutuhkan lebih
kepada menginformasikan atau mengingatkan
seperti pengajar, namun ada pula yang
membutuhkan strategi yang lebih pada promosi
yang meyakinkan termasuk membujuk untuk
menebba layanan perpustakaan seperti non
pengguna perpustakaan.

Dari sudut penggunabagaimanaperpustakaan
perguruan tinggi melakukan komunikasi secara
efektif kepada para penggunanya secara
berkelanjutan sehingga para pengguna merasa
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
perpustakaanperguruantinggi.

Kesimpulan.
Diera global sekarang inidimana orang sangat

bergantungdandipengaruhi olehTeknologi informasi
dankomunikasi serta merupakanera digitalnative,
Perpustakaan Perguruan tinggi harus mampu
merubahdiri,pemikirandankonsep-konsepnya serta
menyesuaikannya terhadap Perkembangan dan
perubahanlingkungannya.

Perpustakaantidak lagihanya sekedar berpikir
tentang promosi belaka tetapi lebih meluas lagi
harus melakukan pemasaran yang baik dan tepat.
Pemasaran yang baik dan tepat bisa terjadi jika
memilikistrategi pemasaranyangbaik danrencana
pemasaran strategis.

Pemasaran3.0 merupakansebuahkonsep yang
tepat untuk diterapkan didalam pemasaran
perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan
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ifrjYci' 'perguruan tinggi harus melihat pemustaka sebagai tersegmenkan. Tubuh, otak, hatidanjiwa pemustaka
pasar targetnya dengansecara detilmemcrincipada merupakanbagian-bagiandetildariparapemustaka;,

t

kebutuhandankeinginansetiap individuyangsudah yang harus dipuaskan.
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