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Abstrak

Tingkat Kolaborasi Pengarang Dari Sudut Pandang Pustaka*'an

Oleh: Arlianis, S.IP

Kolaborasi pengarang adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih pengarang atau peneliti dalam menghasilkan suatu tujuan
tertentu. dalam hal ini tujuan tersebul adalah menghasilkan suatu karya
bersama.
Sebuah hasil penelitian akan lebih sempuma apabila ditulis secara bersama-
sama sebab masing-masing peneliti memiliki kelebihan masing-masing.
Apabila kelebihan itu digabungkan tentu akan dihasilkan karya yang
sempuma yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Tingkat kolaborasi pengarang sangat diperlukan oleh perpustakaan, yaitu
sebagai alat bantu seleksi bahan pustaka, seperti jumal, buku. Karena dalam
ilmiah kolaborasi (kerja sama) lebih baik dari pada satu orang, dalam
penambahan koleksi Pustakawan seharusnya memilih koleksi yang artikel di
dalamnya dikarang oleh pengarang yang berkolaborasi.
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TINGKAT KOLABORASI PENGARANG DARI SUDUT PAN.DANG

PUSTAKA\\"{N

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era teknologi sepe(i

sekarang iui. membuat infomrasi menjadi kebutuhan utama dan menjadi gaya hidup

setiap orang. Setiap saat muncul berbagai macam informasi terbaru, yang terdiri

dari berbagai bidang ilmu dan dari berbagai sumber. Informasi merupakan faktor

penting untuk kegiatan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai

sumber informasi tersedia saat ini dan begitu mudah untuk ditemukan, baik itu

tercetak ataupun elektronik, baik itu buku, majalah, jumal dll.

Informasi yang terdapat dari berbagai sumber tersebut adalah hasil karya

dari para ilmuwan yang terdiri dari berbagai bidang ilmu yang ahli di bidangnya

masing-masing. Hasil karya para ilmuwan tersebut hisa berupa artikel yang dimuat

pada jumal baik tercetak maupun elektronik, penemuan-penemuan ilmiah,

penelitian yang menghasilkan ilmu baru yang sesuai dengan perkembangan zaman

dan teknologi, kernudian menghasilkan buku sebagai sumber informasi yang bisa

dinikmati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi.

Dalam menghasilkan suatu karya atau penemuan-penemuan baru seorang

ilmuwan tidak selalu bekerja secara sendiri-sendiri atau individual akan tetapi

seringkali bekerja dengan ilmuwan-ilmuwan ataupun tenaga ahli lain, terutama

dalam pengernbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan merupakan

sekelompok masyarakat yang bekerja sama untuk meneliti dan menguak misteri

alam kemudian menyajikannya kepada masyarakat luas untuk menambah ilmu

pengetahuan dan informasi sebagai kebutuhan penunjang bagi masyarakat luas.

Ilmu pengetahuan dan informasi sangat cepat berkembang dan sangat cepat

menyebar dikalangan masyarakat luas, oleh sebab itulah kerja sama para ilmuwan

untuk menghasilkan ilmu pengetahuan baru sangat dibutuhkan.

Sebuah hasil penelitian akan lebih sempuma apabila dihasilkan dan diteliti

oleh ilmuwan secara bersama-sama atau berkolaborasi sebab masing-masing

ilmuwan memiliki kelebihan ilmu sesuai dengan keahlian bidang ilmu masing-
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masing. Apabila para ilmuwan berkumpul untuk meneliti sualu perkembangan ilmu

pengetahuan yang baru akan menrbuat ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat

dan akan menghasilkan karya yang sempurna yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat.

Hasil karya alau penelitian para ilmuwan tersebut berbentuk artikel yang

dimuat pada jumal baik itu tercetak alaupun elektronik, artikel yang terdapat pada

jurnal selalu baru dan ber*embang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Perpustakaan sebagai sumber informasi selalu melanggan jumal

untuk kebutuhan informasi pemustaka, dalam melanggan jumal seharusnya

pustakawan melanggan jumal yang artikel di dalamnya dihasilkan oleh pengarang

yang berkolaborasi.

lstilah kolaborasi mempunyai pengertian mencakup semua kegiatan yang

dilakukan bersama-sama mernpunyai tujuan yang sama dan manfaat yang sama

(Mustikasari, 2008), kemudian dijelaskan oleh Subramanyam (Mustikasari, 2008)

bahwa kolaborasi atau ke{asama apabila lebih dari satu orang atau lernbaga

berke{asama dalam suatu penelitian dengan manberi sumbangan dalam bentuk

ilmu pengetahuan atau tindakan yang bersifat material atau intelektual.

Dalarn berkolaborasi seorang ilmuwan mempunyai banyak keuntungan,

menurut Katz dan Martin (Pusdokinfo, 2010) mengatakan bahwa dalam

berkolaborasi mempunyai banyak keuntungan yaitu terciptanya kesempatan untuk

berbagi ilmu pengetahuan dan keahlian dan teknik tertentu dalam sebuah ilmu.

Dengan berkolaborasi masing-masing ilmuwan juga bisa menambah ilmu

pengetahuan dan keahlian dari masing-masing ilmuan dengan cara berdiskusi untuk

mendapatkan suatu penelitian yang baru atau penemuan yang baru dalam bidang

ilmu pengetahuan.

Dari penjelasan Katz dan Martin tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

dengan berkolaborasi dalam suatu penganbangan ilmu pengetahuan sangat banyak

mendapat keuntungan, dengan berkolaborasi para ilmuwan bisa saling berbagi ilmu

satu sama lainnya, kernudian dengan berkolaborasi maka masing-masing keahlian

dan kelebihan para ilmuwan bisa digabungkan menjadi satu, dengan demikian akan

menghasilkan karya yang lebih sernpuma untuk kanajuan ilmu pangetahuan dan

teknologi.
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Setelah membaca dari beberapa koleksi perpustakaan khususnya jumal, dari

beberapa jumal yang telah di baca banyak artikel dalam jumal yang tidak dihasilkan

oleh pengarang yang berkolaborasi, contohnya lumal Fonmr Pendidikan, Jumal

Hubungan Luar Negeri, Jumal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

informatika, Jumal Pustaka Budavo ada beberapa artikel yang berkolaborasi, tetapi

ada beberapa jurnal yang dihasilkan oleh pengarang yang berkolaborasi, contohnya

Jumal Teknologi Dirgantara, Jumal Biologi Indonesia, Jurnal Ethos. Menurut

it:,rlci. ili;ilii. rlu:t 
-l lillinir t[)r'rl:il. ]ttlt,r burrrr:r l.cnr i',clu lr.rlun \ i.rrr-s bcrk(r ]iil)i)ru. i

luhiir cliktit LirttLrl Jrttl!111.\1j1n akltletuik ,lan kolairoratil'slrtllal dil-rcrlukln untuk

i r':rr.ilrir(i:ri')r tJ|rtrrrralr ilLtnirr PtodirliL.rrt r lnu sctt'irrkirt I'otnpieks.

Tingkat kolaborasi sangat diperlukan dalam memilih koleksi di

perpustakaan khususnya jurnal, terutama Perpustakaan Perguruan Tinggi yang

melayani mahasiswa dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat

membutuhkan pengernbangan dan penelitian perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bisa didapatkan dari artikel yang dimuat di dalam jumal ilmiah oleh

sebab itu tingkat kolaborasi sanat penting bagi perpustakaan, yaitu untuk sebagai

alal bantu seleksi bahan pustak4 seperti jumal, buku. Karena dalam ilmiah

kolaborasi (kda sama) lebih baik dari pada satu orang, dalam penambahan koleksi,

Pustakawan seharusnya mernilih koleksi yang artikel di dalamnya dihasilkan oleh

pengarang yang berkolaborasi.

Untuk mengetahui tingkat kolaborasi p€ngarang artikel pada jumal ilmiah

metode yang digunakan adalah metode bibliometrika.

B. Nletode Bibliometrika

J

Menurut V. Diodata (Hayati, 2017) bibliometrik atau bibliometika adalah

berasal dari kata biblio atafl. bibliography dan metrics Biblio berarti buku atau

bibliografi dan metrics yang berkaitan dengan mengukur, jadi bibliometrika adalah

suatu analisis untuk mengukur dan menganalisis buku atau literatur dengan

menggunakan pendekatan matematika dan statistika (Hayati, 201 7).

Menurut Pritchard (Tella, 2014) bibliometrika adalah "as the application of

mathematical and statistical methods to the entire scientifc literature, bool<s and



doutntents included, yaitu evaluasi terhadap suatu penelitian yang menggunakan

aplikasi matematika dan statistika. Kemudian White and mcCain (Mustikasari,

2008) menjelaskan bahwa bibliometrika adalah Atau suatu kajian kuantitatif dari

literatur yang digambarkan dalam bibliografi.

Menurut Sulistyo-Basuki (Mustikasari, 2008) bahwa dalam metode

bibliometrika yang dikaji adalah informasi terekam, khususnya dalam bentuk

grafis, dengan demikian objeknya adalah buku, majalah, laporan penelitian,

disertasi dan sebagainya yang diteliti adalah pengarangrrya. Namun sampai saat

ini. kajian bibliometrika lebih banyak ditujukan kepada rnajalah ilmiah karena

dianggap menduduki peran terpenting dalam komunikasi ilmiah.

Majalah ilmiah atau Jurnal merupakan media komunikasi ilmiah yang

memuat artikel atau hasil penelitian dari para ilmuwan, artikel yang dimuat di

jumal merupakan penelitian -penelitian terbaru dan sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan. Artikel yang dimuat di jumal ilmiah merupakan penelitian

ilmiah yang telpilih yang memenuhi standar dari jurnal tersebut.

Perpustakaan sebagai jantungnya perguruan tinggi mernpunyai peran yang

penting dalam menyediakan jumal ilmiah untuk kelancaran pelayanan di

perpustakaan dalam rangka mernenuhi kebutuhan pemustaka untuk proses

pendidikan, pengajaran dan pengabdian.

Jadi, bibliometrika adalah: informasi yang direkam khusus untuk

diproduksi, disimpan dan disebarluaskan dalam bentuk grafis atau elektronik seperti

buku, majalah, laporan penelitian dan sebagainya. Dalam bibliometrika metode

matematika dan ststistika dapat diterapkan sebagai media komunikasi yang terekam

baik dalam bentuk grafis maupun elektronik.

Salah satu metode bibliometrika di Perpustakaan adalah menghitung tingkat

kolaborasi pengarang.
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C. KolaborasiPengarang

l. Pengertian Kolaborasi Pengarang

Kolaborasi pengarang merupakan kerja sama antara satu ilmuwan dengan

ilmuwan lainnya untuk melakukan penelitian ilmiah. Seorang ilmuwan dalam

melakukan suatu penelitian sebaiknya tidak sendiri-sendiri, karena dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan para ilmuwan saling mernbutuhkan satu sama

lainnya. Penelitian ilmiah yang dilakukan secara bersama-sama akan menghasilkan

suatu karya yang lebih sempuma karena masing-masing ilmuwan mempunyai

kelebihan dalam satu bidang ilmu, maka apabila kelebihan iru digabungkan akan

menjadi karya yang sempuma.

Secara umum kolaborasi adalah hubungan ke{a sama dan partisipasi antar

ilmuwan dan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menghasilkan suatu karya

yang bermanfaat bagi semua kalangan, berbagi informasi satu dengan yang lainnla,

dan bertanggung jawab bersama dengan hasil yang telah dicapai. Emily R. Lai

(Muhammad, 2018) menjelaskan, "Collaboration is the mutual engagement of
participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative

interactions are characterized by shared goals, symmetry of stnrcture, and a high

degree of negotiation, interactity, and interdependence". Dai defenisi tersebut

dapat diambil kesimpulan adalah keterlibatan bersama-sama dan terkoordinasi

untuk mernecahkan masalah secara bersama-sama, kolaborasi itu ditandai dengan

adanya tujuan bersama dan adanya ketergantungan.

Kemudian Scott London mendefenisikan (London, tanpa Tahun) kolaborasi

adalah '7s its Latin roots com and laborare suggest, collaboration reduced to its

simplest defnition means 'to work together'. The search for a more comprehensive

definition leads to a myriad ofpossibilities each having something to offer and none

being entirely sotisfactory on its own". Dari defenisi tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa kolaborasi adalah beke{a bersama untuk menggabungkan

kelebihan atau keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.

Seorang yang berkolaborasi biasanya memiliki sikap yang penting, para

ilmuwan yang berkolaborasi ncenderung unn* saling melengkapi ketimbang saling

berkompetisi. Dalam sebuah penelitian akan sangat sulit mencapai tujuan kalau
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masing-masing ilmuwan lebih rnenonjolkan kemampuannya sendiri dan tidak

menerima kemampuan yang lain. Masing-masing bersikap dan merasa dirinya lebih

baik dan lebih mampu untuk menghasilkan suatu karya. Dalam berkolaborasi

masing-masing punya harapan, mimpi, tujuan yang ingin dicapai. Bagi para ilmurvan

yang berkolaborasi saling melengkapi sesama ilmuwan a<ialah lebih penting dan

utama dari pada saling berkompetisi. Menganggap diri dari masing-masing ilmuwan

sebagai bagian dari tim sebagai sebuah kesatuan. Baginya tidak ada toleransi untuk

anggota tim dari kelakuan yang dapat mengganggu keda tim, karena dalam tim

tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu menghasilkan karya yang bermanfaat dan

lebih sempuma dari karya-karya sebelumnya.

Ilmuwan tidak selalu bekerja secara sendiri-sendiri atau individu akan tetapi

seringkali bekerja dengan ilmuwan-ilmuwan lain ataupun tenaga ahli lainnya

terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Secara umum dapat dikatakan

bahwa ilmuwan merupakan anggota masyarakat luas yang bekerja bersama-sama

dalam menjajaki dan menguak misteri-misteri alam dan menyajikannya dalam

bentuk teori untuk membangun struktur teknologi. Ilmu pengetahuan menyebar

lebih cepat karena inilah suatu konsep kolaborasi sangatlah dipedukan.

Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pengarang adalah suatu ke{a sama

yang dilakuka,r oleh dua orang atau lebih pengarang atau peneliti dalam

menghasilkan suatu tujuan tertentu, dalam hal ini tujuan Ersebut adalah

menghasilkan suatu karya bersama.

2. Unsur-unsur kolaborasi

Menurut Pamudji (Jonathan, Tanpa Tahun) unsur-unsur kolaborasi terdiri

dari,

a. Terjadinya kerja sama antara dua orang atau lebih, beberapa ilmuwan

berkumpul dan bekerja bersama-sama;

b. adanya tujuan tertentu, dalam berkolaborasi setiap ilmuwan mempunyai

tujuan yang sama;

c. adanya karya bersama, dengan adanya kolaborasi maka akan terciptalah

karya bersama,
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3. KeuntunganKolaborasi

Menurut katz dan Martin (Pusdokinfo, 2010) dalam berkolaborasi peneliti

memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

l. Bisa berbagi pengetahuan dan keahlian, setiap ilmuwan bisa berbagi

pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing ilmuwan, sehingga bisa

menambah wawasan dan pengetahuan setiap ihnuwan yaug berkolaborasi.

2. Terjadinya pertukaran ide dari berbagai ilmu dan menambah wawasan dalam

perspektif baru seseorang dan dapat menambah kreatifitas masing-masing

ilmuwan untuk berkarya lebih giat lagi.

3. Terbukanya peluang persahabatan intelektual, ketika para ilmuwan

berkumpul maka akan terbentuk diskusi ilmiah mernbahas perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Meningkatkan produktivitas, seorang ilmuwan yang berkolaborasi akan

membuat hasil karya meningkat karena apabila dikojakan bersama-sama

karya yang dihasilkan akan lebih sempuma.
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D. Penutup

Dalam menghasilkan karya dalam pengernbangan ilmu pengetahuan,

Ilmuwan tidak selalu bekerja secara sendiri-sendiri atau individu akan tetapi

seringkali bekerja dengan ilmuwan-ilmuwan lain ataupun tenaga ahli lainnya

terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Secara umum dapat

dikatakan bahwa ilmuwan merupakan anggota masyarakat luas yang beke{a

bersama-sama dalam menjajaki dan menguak misteri-misteri alam dan

menyajikannya dalam bentuk teori untuk membangun struktur teknologi. Ilmu

pengetahuan lebih cepat menyebar bila dibandingkan dengan teknologi karena

inilah suatu konsep kolaborasi sangatlah diperlukan.

Begitu pu1a, sebuah hasil penelitian akan lebih sempuma apabila ditulis

secara bersama-sama sebab masing-masing peneliti memiliki kelebihan

masing- masing. Apabila kelebihan itu digabungkan tentu akan dihasilkan

karya yang sernpuma yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

Oleh sebab itu, seorang pustakawan dalam memilih koleksi perpustakaan

akan lebih baik mernilih koleksi perpustakaan yang dihasilkan oleh

pengarang yang berkolaborasi.
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