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Lampiran-1 Pedoman Wawancara 

Untuk Kepala Perpustakaan dan Bagian Pengolahan: 

1. Apakah dalam menunjang seluruh aktivitasnya, perpustakaan sudah 

menerapkan teknologi informasi? 

2. Tahun berapa penerapan teknologi informasi di perpustakaan menerapkan 

teknologi informasi? 

3. Apakah database yang digunakan di perpustakaan sangat mendukung? 

4. Apa saja kegunaan dari perangkat keras komputer di perpustakaan? 

5. Bagaimana penganganan untuk komputer perpustakaan jika terjadi error 

saat digunakan? 

6. Berapakah komputer dan printer yang digunakan baik untuk pengolahan? 

7. Berapakah sound system yang digunakan untuk kenyamanan pemustaka dan 

bagaimana kondisinya? 

8. Perangkat lunak apa yang digunakan untuk aktivitas perpustakaan? 

9. Apakah sistem pengendalian internal perpustakaan talah dilakukan seperti 

pengawasan dan pemantauan? 

10. Apakah terdapat laporan evaluasi perpustakaan, jika ada dilakukan setiap 

satu periode atau setiap semester? 

11. Apakah penegasan wewenang dan tanggung jawab dijalankan sesuai 

dengan job discription masing-masing? 

12. Mengapa kepala perpustaakan juga merangkap sebagai bagian pengolahan? 

13. Apakah perlu penambahan tenaga ahli bagian teknologi informasi yang 

khusus menangani perpustakaan? 

14. Bagaiamana prosedur pengadaan bahan pustaka dan bagaimana sistem 

pembayarannya kepada penerbit? 

15. Bagaimana pengendalian terhadap koleksi-kolesi hilang atau rusak? 

16. Apakah layanan sistem otomasi OSREL yang disediakan sudah 

dimanfaatkan baik oleh pengunjung? 

17. Apakah pemantauan terhadap kinerja masing-masing bagian dilakukan 

setiap hari? 
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18. Berapakah infrastruktur yang digunakan pemustaka dan pustakawan dalam 

melayani kebutuhan informasi? 

19. Berapakah sumber daya manusia yang melayani kebutuhan pengguna? 

20. Apakah ada pengembangan teknologi informasi khususnya pada sistem 

otomasi perpustakaan? 

Untuk Bagian Sirkulasi:  

1. Berapakah komputer yang digunakan untuk kegiatan sirkulasi dan 

bagaimana kondisinya? 

2. Berapakah printer yang digunakan baik untuk layanan sirkulasui? 

3. Menu perangkat lunak apa yang digunakan untuk kegiatan sirkulasi? 

4. Dimana informasi mengenai penyajian peminjaman dan pengembalian 

untuk pemustaka? 

5. Bagaimana pengendalian perpustakaan jika terdapat pemustaka yang 

memiliki tanggungan? 

6. Apakah perlu penambahan tenaga ahli bagian teknologi informasi yang 

khusus menangani perpustakaan? 

7. Bagaimana pengelolaan dari penerimaan denda yang telah dipeoleh? 

8. Apakah terdapat kesalahan dalam pelaporan denda pada sistem perangkat 

lunak? 

9. Apakah stock opname dilakukan secara berkala dan bagaimana 

pelaporannya? 

10. Apakah semua data-data sudah tersimpan pada komputer sehingga 

memudahkan pada saat pelaporan? 

11. Apakah sistem otomasi OSREL sangat mendukung pengendalian internal 

untuk menyajikan data-data yang andal? 

12. Apakah untuk pemenuhan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pengguna 

perpustakaan menerapkan nilai yang diinginkan pemustaka? 

13. Gagguan apa saja yang biasanya dikeluhkan pengguna? 
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Untuk Bagian Referensi: 

1. Berapakah komputer yang digunakan untuk kegiatan referensi dan 

bagaimana kondisinya? 

2. Berapakah printer yang digunakan baik untuk layanan referensi? 

3. Ganguan apa saja yang menjadi kendala di perpustakaan lantai 2? 

4. Bagaimana penanganan dari gangguan mengenai teknologi informasi? 

5. Apakah perlu penambahan tenaga ahli bagian teknologi informasi yang 

khusus menangani perpustakaan? 
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