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Perkembangan perpustakaan saat ini sangat dinantikan oleh pengguna 
dalam menelusur informasi. Perpustakaan merupakan pusat informasi dengan 
sumber ilmu pengetahuan dan di dukung dengan perkembangn teknologi 
informasi yang semakin maju. Tujuan dan fungsi dari perpustakaan untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan kebutuhan ataupun latar belakang, 
baik sosial maupun perekonomian pengguna yang memanfaatkan layanan jasa 
dari perpustakaan tersebut. Tujuan utama didirikannya perpustakaan Dinas Kesehatan 
Kota Surabaya adalah untuk menunjang kegiatan internal dari pada Dinas Kesehatan 
Kota 
Surabaya, yaitu dengan jalan menyediakan koleksi bahan pustaka yang sesuai 
dengan kebutuhan para karyawan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, baik pegawai 
negeri maupun pegawai honorer. Selain itu perpustakaan Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya juga melayani mahasiswa yang sedang melakukan pengumpulan data 
untuk skripsi, tesis, karya ilmiah, maupun penelitian. Tidak hanya untuk civitas 
akademika saja, melainkan ada juga yang merupakan pegawai kesehatan dari 
instansi lain yang akan melakukan penelitian, serta pegawai instansi eksternal 
yang bergerak di bidang kesehatan, misalnya pegawai rumah sakit atau puskesmas 
yang ingin mengetahui literature tentang kesehatan dapat menggunakan koleksi 
yang ada di perpustakaan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 
Pada kegiatan pengolahan bahan pustaka di perpustakaan Dinas Kesehatan 
Kota Surabaya proses yang dilakukan telah memenuhi prosedur yang benar, 
dimulai dari pemeriksaan buku datang, penulisan didalam buku induk, 
inventarisasi, klasifikasi, serta memasang atribut buku, penyelesaian bahan buku 
hingga buku siap untuk diletakkan dan dijajarkan pada rak yang sesuai. Kegiatan 
pengadaan bahan pustaka di perpustakaan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terdiri 
pengadaan koleksi buku, majalah dan karya tulis ilmiah. Pengadaan bahan pustaka 
dilakukan melalui beberapa cara yaitu dengan cara pembelian, hadiah, 
sumbangan, foto copy, hasil dari seminar, serta pengiriman dari kantor pusat. 
Untuk bagian sirkulasi yang ada di perpustakaan Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
sudah menggunakan cara automasi yang berbasis teknologi informasi berupa 
komputer dengan mengunakan program Microsoft Access 2.0, proses peminjaman 
dan pengembalian sampai perpanjangan koleksi bahan pustaka didata melalui data 
base. Sedangkan pada bagian koleksi karya ilmiah dan referensi seharusnya 
lebih di perketat peraturannya. Sebab bila tidak dapat terjadi plagiat karena 
pengguna menggunakannya dengan maksud tertentu. Akan tetapi pada bagian 
koleksi deposit, kinerja petugas sangat tegas dalam melaksanakan peraturan untuk 
tidak dipinjam untuk dibawa pulang maupun di foto copy. Seharusnya peraturan 
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ini juga diberlakukan pada bagian koleksi karya ilmiah dan referensi. Pada bagian 
koleksi majalah, koleksi digital, dan koleksi umum dengan subyek kesehatan, 
sudah cukup baik dan sesuai pengaturannya, hanya saja lebih di perketat agar 
menjadi lebih baik lagi, misalnya dalam peletakaan di rak yang harus sesuai 
dengan call number. 
Sesuai dengan jenis perpustakaan yang berbasis perpustakaan khusus yang 
dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, maka koleksinya juga bersifat 
khusus yaitu dengan subyek mengenai ilmu kesehatan, baik kesehatan 
masyarakat, ilmu kedokteran, maupun hal – hal yang berhubungan dengan Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya. 
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