ABSTRAK
Penelitian Penguatan Local Content Pusat Perpustakaan UIN Jakarta dengan Buku
Karya Dosen ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkompilasi, dan
memverifikasi buku-buku karya dosen UIN Jakarta serta memetakan keberadaannya di
berbagai perpustakaan terutama perpustakaan di lingkungan UIN Jakarta sendiri,
kemudian menjelaskannya secara deskriptif. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah : 1)
untuk memperoleh informasi mengenai produktifitas dosen UIN Jakarta dalam menulis
buku, 2). Untuk memperoleh data tentang ketersediaan buku karya dosen dalam koleksi
Perpustakaan di lingkungan UIN Jakarta, 3) memperoleh informasi mengenai kesiapan
Perpustakaan UIN Jakarta dalam mengembangkan dan memperkuat koleksi local content
dengan buku-buku karya dosen internal UIN Jakarta sendiri, 4) melakukan studi
komparatif tentang local content ke perpustakaan perguruan tinggi lain. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sekaligus juga kualitatif
(mixed-methode), di mana untuk data-data terkait buku-buku dihitung dan dianalisa
secara kuantitatif dengan statistik sederhana. Adapun pendekatan kualitatif digunakan
untuk mendeskripsikan kesiapan Perpustakaan UIN terkait pengembangan local content
tersebut, dan juga untuk mendeskripsikan hasil studi banding (melalui wawancara dan
observasi) mengenai local content di perpustakaan lain. Data-data buku karya dosen
diperoleh melalui dokumentasi yaitu dengan cara menelusur berbagai katalog
perpustakaan kemudian menghimpun hasil penelusuran ke dalam tabel. Penelusuran juga
dilakukan melalui google scholar (google cendekia), world cat (world catalog),
Indonesia one search, dan uin jakarta one search. Setelah dikompilasi data buku
selanjutnya diverifikasi keberadaannya di berbagai perpustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dosen UIN Jakarta cukup produktif dalam menulis buku, terbukti

379 dosen yang teridentifikasi telah menulis buku sebanyak 1665 judul, berarti
rata-rata seorang dosen telah menulis sebanyak 4,3 judul. Adapun ketersediaan
buku tersebut pada koleksi perpustakaan UIN Jakarta hanya sekitar 26,3% yakni
435 judul, berarti sebagian besar buku tersebut belum tersedia. Sebagian dari buku
tersebut tersedia di perpustakaan lain seperti Perpustakaan Umum dan
Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Nasional RI, dan sebagian di perpustakaan
perguruan tinggi lain, bahkan ada yang terdapat di beberapa perpustakaan di luar
negeri. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pusat Perpustakaan Jakarta
telah siap untuk melakukan penguatan local content dengan buku karya dosen,
dengan beberapa indikator seperti tersedianya ruangan yang cukup luas, sudah
cukup banyak buku karya dosen UIN dalam koleksi, tersedianya sistem aplikasi
yang mendukung pengelolaan local content tersebut, dan sumber daya manusia
(SDM) yang memiliki kompetensi yang baik untuk melakukan pengelolaan local
content, serta adanya semangat dan motivasi yang tinggi Pusat Perpustakaan
untuk terus berbenah diri dan berusaha meningkatkan layanan dalam mendukung
tercapainya cita-cita UIN Jakarta menjadi universitas riset berkelas dunia (world
class university).
Kata Kunci

: local content, buku karya dosen, koleksi perpustakaan,
pengembangan local content.

