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KATA PENGANTAR 


Rasa syukur kepada Allah S.W.T. atas terselesaikannya 

laporan penelitian yang berjudul "Paranan Unit K'oordinasi 

Kegiatan Perpustakaan CUKKP) Dalam Mangembangkan Perpustaka

an Perguruan TIJ)ggi Heger!". Sebagaimana diketahui, bahlolli 

Perpustakaan Perguruatl Tinggi di Indonesia pada umumnya 

masih tertinggal dibandingkan dengan Perpustakaan Perguruan 

Tinggi di negara-negara maju, juga kalau dibandingkan dengan 

Perpustakaan Perguruan Tinggi negara-negara tetangga seperti 

Malaysia, Singapura dan sebagainya. Oleh karenanya peneliti 

an ini diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai usaha

usaha yang dilakukan dalam mengembangkan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Mamun laporan penelitian inl tidaklah dapat ter

selesaikan 'sedemikian rupa, manakala tanpa bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan inl kami ingin 

menghaturkan terima kasih kepada : 

1. 	 Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas 

Airlangga Surabaya, 

2. 	 Kepala UPT Perpustakaan ITS beserta star. 

3. 	 Kepala UPT Perpustakaan IKIP Surabaya beserta star. 

4. 	 Semua pihak yang memberikan bantuan selama penelitian 

dan pembuatan laporan. 
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Kami berharap Iaporan penelitian ini dapat berguna 

bagi kita bersama. khususnya dalam ranlka upaya mengembang

kan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Juga kami 

berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif dan 

perbaikan-perbaikan di masa mendatang. 

Surabaya. 30 Desember 1992 

Peneliti 
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RINGKASAN 

Era informasi dewasa in1 telah membawa konsekwensi 
pada volume pekerjaan perpustakaan yang semakin mening~at 
serta pemenuhan tuntutan baru dari pihak pemakai. Pemakai 
menginginkan adanya jasa pelayanan informasi seaara mudah, 
aepat, tepat (akurat) dan bermutu. Sebagai pusat layanan 
informasi, perpustakaan perguruan tinggi harus senantiasa 
mengikuti perkembangan IFTEK yang semakin maju ~an ber
kembang. Karenanya perpustakaan perguruan tinggi dituntut 
untuk selalu meningkatkan perannya. 

Pemerintah dalam hal ini DIRBINSARAK DIRJEN DIKTl 
telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan he arah 
pengembangan perpustakaan perguruan tinggi melalui jaringan 
kerjasama Bantuan Luar Negeri yang an tara lain dar WORLD 
BAMK. Dalam mengelola bantuan dana tersebut DIKTI membentuk 
suaru badan P3T-BLN. Guna optimalisasi penggunaan dana, 
kemudian dicanangkan' suatu sistem kerjasama yang terkoordi
nasi anta~ perpustakaan perguruan tinggi melalui Unit Koor
dinasi Kegiatan Ferpustakaan Perguruan Tinggi (UKKP). UKKP 
inilah yang gilirannya melakukan koordinasi pada banyak ke
giatan perpustakaan dalam rangka mengembangkan perpustakaan 
perguruan tinggi di Indonesia. 

Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif 
permasalaha dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah 
peranan UKKP dalam mengembangkan perpustakaan perguruan 
tinggi negeri di Indonesia? 

Untuk itu penelitian lni ditujukan dalam ranlka : 
1. 	 memberikan gambaran seera terperinci peranan UKIP dalam 

mengembangkan perpustakaan perguruan tinlgi neleri. 
2. 	 mengidentlfikasi dan menganalisis kendala-kendala yang 

dihadapai dari implementasi jasa UUKP, 
Penelitian inl adalah penelitian deskriptif, Penelit'i 

an ini jelas bukan dimaksudkan untuk mengUJl suatu teori, 
akan tetapi diupayakan untuk memberikan gambaran mengenai 
feno- men a tertentu sehingga lilirannya dapat diperoleh 
pemBhaman yang lebih rincl menlenai fenomena tersebut. 

Yang menjadi populasi penelltian adalah semua perpus
takaan perpustakaan perguruan tinggi negeri di Indonesia. 
Sampel ditentukan seeara purposiVe, yakni dipilih berdasar
kan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan 
tujuan penelitian, Oleh karenanya jumlah sampel tidak di-, 
tr:ntukan secara pastL akan tetapi hanya beberapa perpusta
kaan perguruan tinggi negeri yang berada di Propinsi Jawa 
Tmur. 

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian teknlk 
pengumpulan data yang satu sarna lain saling berkaitan dan 
saling melen'gkapi, yaknirnelului a. Studi kepustakaan dan 
dokurnenter dari berbagai sumber-sumber informasi balk yang 
berupa majalBh, buku-buku, artikel maupun yang berbentuk 
dokumen~dokurn8[l, b. Wawancara yang dilakukan pada pimpinan 
maupun pengelola perpustakuan perguruan tinggi negeri maupun 
pihak-pihak yarig berkompeten terhadap pengembangan perpusta

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN PERANAN UNIT KOORDINASI KEGIATAN PERPUSTAKAAN....LEMBAGA PENELITIAN UNAIR



kaan PTN. o. Observasi langsung ke lokasi agar diperoleh ke
dalaman data yang diinginkan. 

Selanjutnya. data-data tersebut diseleksi untuk di 
analisis agar dapat dengan mudah dipahami dengan metode des
kriftif-kualiLif. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh 
gambaran yang lebih mendalam mengenai masalah yang diajukan. 

Dari pelaksanaan tugas-tugas URRP yang menoakup bidang 
pengadaan bahan perpustakaan. Diklat (pendidikan dan lati
han). pusat layanan Bibliograsi perguruan tinggi (PLBPT) dan 
Pus at teknololi perpustakaan dan informasi (PU3TEPI). bebe
rapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut 1. UKKP 
bukanlah suatu badan yang bersifat permanen, akan tetapi 
hanyalah melaksanakan kegiatan-keiatan proyek yang disusun 
dan direnoanakan oleh SATGAS pengembangan perpustakaan 
perguruan tinggi negeri. 2. Peranan UUKP dalam bidang DIKLAT 
cukup menonjol dalam mengembangkan kualitas lembaga perpus
takaan. 3. Dalam bidang pengadaan bahan pustaka masih belum 
rnampu difungsikan seaara optimal. 4. Juga pada PLBPT dan 
Pustepi maaih belum optimal. 5. UKK menaruh perhatian yang 
relatif merata dalam up.ya pengembangan perpustakaan PTN. 

Beberapa saran alar peranan UKKP dapatdilakukan 
seaara lebih optimal adalah sebagai berikut: 1. Pengadaan 
bahan pustaka hendaknya dalam proses seleksi dapat dilakukan 
oleh perpustakaan sendiri dengan dibantu oleh staf pengajar 
dan tenaga peneliti. 2. Rekruitmen dan seleksi hendaknya di
lakukan Seaara lebih ketat dan terstandarisasi. 3.' Kursus
kursus bahasa Bsing (Inggris) perlu diselenggarakan oleh 
UKKP agar perpustakaan mampu mengirimkan tenaganya untuk 
ilwt ds.lattl program pendidikan 32. Sel a mil. ini' terpaksa 
program pendidikan 52 banyak diambilkan dari staf pengajar 
ms.U'''l stuf aclmirlistrasi karen a kemampuan bahasa Inggris 
tenaga perpustBkaan relatif minim. 
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MILIIL 
I'l!llPUSTAKMl'I 

'"U1!IITJ!llSlTAS AlIU.A!KJCJA
SUJlABAYA

BAS I 

PEN 0 A H U L U A N 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah 

upaya meneerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat 

yang maju adil dan makmur, serta memungkinkan para 

warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek 

jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Paneasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan 

Paneasila di bidang pendidikan, maka pendidikan 

nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia 

Paneas i la sebagai manus ia pembangunan yang tinggi 

kualitasnya dBn mampu mandiri, kedua. pemberian du

kungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara 

Indonesia yang terwujud dalam ketahanan .nasianal yang 

tangguh yang mengandung makna terwujudnya kemampuan 

bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan idealogi yang 

b~rtent~ngan dengan Paneasila. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan 

kerjasama bersama seeara menyeluruh dari segenap 

lapisan balk tenaga pendidik, para peserta didik, 

mssyarakat, pemarirltah, sumber sumber belajar maupun 

pembenahansistam saeara efektif, dan sebagainya. 

1 
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Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Homer 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan 

Hasional Pasal 35 dikemukakan bahNa pendidikan tidak 

mungkin dapat terselenggara dengan baik bilamana para 

tenaga kependidikan maupun para peserta didik tidak 

didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk pe

nyelenllaraan kegiatan belajar-mengajar yang bersang

kutan. salah satu sumber belajar yang amat penting. 

tetapi bukan satu-satunya adalah Perpustakaan yang 

harus memungkinkan para tenaga kependidikan dan para 

peserta didik memperoleh kesempatan untuk meiperluas 

dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan 

pustaka yang mengandunl ilmu pengetahuan yang diper

lukan. Hemang, dalam era informasi yang berkembang 

peaat pada masa kini, keberadaan perpustakaan adalah 

sangat mutlak diperlukan. Hal in1 tidak hanya di 

lembaga-lembaga pendidikan. akan tetapi jUga lembaga

lembaga pemerintah maupun lembaga-lembala lainnya Yanl 

erat hubungannya dengan perkembanlan Ilmu Pengetahuan 

dan Informasi. Dalam lembaga pendidikan tinggi 

misalnya, perpustakaan merupakan salah satu sarana yang 

amat penting dalam usaha untuk mendukung, memperlancar 

serta mempertinggi mutu penyelenggaraan program 

perguruan linggi dalam mengemhangkan maayarakat ilmiah 

kampus 1 menunjarlg keberhasilan suatu proses belajar

mengajar. 
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Pada hakekatnya, perpustakaan perguruantinggi 

adalah sebagai unsur penunjang di perguruan tinggi, 

merupakan bag ian integral dari perguruan tinggi yang 

dalam peranannya bertugas membantu perguruan tinggi 

dalammelaksanakan misi perguruan tinggi. yakni TRI 

DHARMA Perguruan Tinggi. Oleh karen a itu dalam upaya 

peran serta dalam segenap kegiatan tata kehidupan 

kampus. perpust~kaan perguruan tinggl harus mampu ber

f ungs1.
. 1> 

a. 	 sebalai wadah pelestarian llmu pengetahuan 

b. 	 sebagai sumber informasi 

c. 	menunjang kegiatan akademis dan penelitian 

d. 	 sarana pendidikan dalam hal penggunaan per

pustakaan 

Suatu perpustakaan perluruan ting!!i tentunya 

diselenggarakan untuk memenuhl kebutuhan akademis yang 

dllayaninya. balk yang telah maupun belum sadar akan 

kebutuhannya atau dengan kata lain. suatu perpustakaan 

perluruan tinggi dlharapkan untuk mampu memberikan' 

pel,yanan pada mereka yang telah sadar informasi maupun 

mereka yang jarang atau bahkan tak pernah pergi ke 

perpustakaan. baik peneliti. staf pengajar, mahasiawa 

1Soetarmin. Rencana Pengemban!!an Perpustakaan 
Universitas Tanjungpura. Makalah Lokakarya Pengembangan 
Perpustaka&n Perguruan T inggl. Bogor. 11-13 Pebruar i 
1992, 

• 
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maupun staf non akademis. 
v 

Namun, dalam kenyataannya perpustakaan perguruan 

tinggi dl Indonesia dalam banyak hal belum mampu 

berperan serta seeara optimal. Banyak permasalahan yang 

dihadapi dalam menunjang pe laksanaan Tri Dharma 

pen,uruan tinggi. Umu.l1mya yang menjadl· masalah utama 

yang dihadapi adalah terbatasnya dana, tenaga dan 

gedung/ruangan/fasilitas flsik perpustakaan. Hemang, 

pada beberapa tahun terakhir ini beberapa perguruan 

tinggi telah memberikan perhatian terhadap pengembangan 

perpustakaannya. Gedung-gedung perpustakaan baru atau 

ruangan yang luas dengan segenap fasi li tas-fasi 1 i tas 

fisiknya yang eukup memadai dengan model terbaru telah 

mulal didirikan atau sedang direneanakan. Pandangan 

bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah "the heart 

of the educational programs" telah menjadi motto para 

penentu kebijaksanaan perguruan tinggi. Akan tetapi
i, 

pada persoalan dana yang eukup berpengaruh pad'a 

pengelllbangan bahan pustaka dan tenaga, yakni persoalan 

peningkatan pendidikan staf perpustakaan dalam banyak 

hal terasakan adanya perhatian yang kurang memadai 

terhadap perpustakaan. Juga pada aspek-aspek Iainnya. 

2Arlinah I.R .• Pelayanan Pelllakai Dan Kerjasama 
Antar Perpustakaan Perguruan Tinggi, Hakalah Lokakarya' 
Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Bogar, 
11-13 Pebruari 1992. 
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Mengenai kurangnya perhatian pada aspek dana dan 

tenaga tersebut, Ora. Murianti Pranowo, M.L.S., Kepala 

UPT Perpustakaan Universitas Gajah Mada mengemukakan 

sabagai berikut :~ 

1. 	 Belum banyak parguruan tinggi menganlgarkan dana 
bardasarkan prosentase tartentu untuk mengadakan 
bahan pustaka perpustakaannya. Di nelara maju 
berkisar antara 5-10% dari seluruh anllaran 
perguruan tinllinya. Di Indonesia kebanyakan 
perpustakaan mendapat sejumlah dana tertentu, 
sekitar Rp. 25 juta - Rp. 300 juta/tahun khusus 
untuk pengadaan. Hal ini sering dianggap kurang 
menguntungkan karena tidak diperhitungk.n kenaik
an haria buku/kenaikan haria langganan majalah, 
yang berdasarkan pengalaman kenaikan tersebut 
antara 10-15%/tahun. Perolehan bahan pustaka 
pembelian makin lama makin sedikit. Sedangkan 
kita tak dapat mengandalkan perolehan bahan 
pustaka dari hadiah, yang walau relatif banyak 
tetapisering kurang dijamah karena bukan buku 
wajib atau yanl direkomendasikan oleh dosen, ruaka 
buku yang tak pernahdijamah makin lama makin 
menumpuk. 

2. 	 Belum ban yak pimpinan perluruan tingli dan 
pimpinan perpustakaan menyediakan dana untuk 
peningkatan pendidikan petugas perpustakaannya. 
Padahal kita sudah mulai melangkah ke era baru. 
teknololi baru. Meningkatkan kemampuan pro
fesional pustakawan nampaknya merupakan kcharusan 
dewasa 1n1. Namun tak jarang kita dengar 
permintaan staf untuk meningkatkan kemampuannya 
ditolak oleh pimpinan dengan alasan tak ada dana. 
Oi sisi lain, sering terjadi staf yang dikirim 
mengikuti program pendidikan setelah selesai tak 
bertugas di perpustakaan lagi, baik karena 
ditentukan oleh pimpinan maupun atas kemauan 
sendiri. Hal yang unik terjadi, staf perpustakaan 
yang diikutsertakan mengikuti program pendidikan 
komputer. sehingga tenaga tersebut dimanfaatkan 

3Muriaoti Pranowo, Kebijakan Hasional Mengenai 
Pengguna.n Komputer di Perpustakaan Perguruan Tinggl. 
Hakalah Seminar Aplikasi Komputer dalam Sistem 
Informasi Perpustakaan. 2 Maret 1992.UPT Komputer & 
UPT Perpustakaan UGH, Yogyakarta. 
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oleh unit kerja lain. Kepincangan-kepincangan 
seperti ilustrasi tadi masih dialami oleh 
semen tara perpustakaan perguruan tinggi di 
Indonesia. 

Henyadari kekurangan-kekurangan tersebut, Direk

tora.t Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) telah mela

kukan usaha-usaha ke arah perbaikan-perbaikan. Sejak 

tahun 1980, pengembanlan perpustakaan perguruan tinggi 

telah dikoordinasikan melalui satuan tugas (SATGAS) 

Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Pendekatan 

secara menyeluruh untuk mengembangkan perpustakaan 

perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mengurangi 

duplikasi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang 

terbatas, memobilisasi secara efektif bantuan donor 

asing, meningkatkan pelayanan keseluruhan sistem. 

Pada tahun anggaran 1988 sampai sekarang program 

pengembangan perpustakaan perguruan tinggi dibiayai 

dangan dana pinjaman dari Bank Dunia (Loan No. 

2944-INO) melalui Proyek Pengembangan Pendidikan Tinggi 

Bantuan Luar Negeri (P3T-BLN). Oi samping dana dari 

Bank Ounia. British Council dan Internationa.J Deve-

•lopment Program of Australian Universities and Colleges 

(lOP-Australia) juga turut memberikan bantuan. Untuk 

itu dalam merealisir program tersebut, P3T-BLN mem

bentuk Unit Koordinasi Kegiatan Perpustakaan (UKKP) 

yang bertugas untuk melaksanakan semua fun~si koor

dinasi d81amrangka pengembangan perpustakaan perguruan 
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tinggi seeara menyeluruh. Setelah ± 5 tahun sejak 

didirikannya tahun 1988.berikut ini ingin diperoleh 

gambaran tentang peran dari UKKP dalam mengembangkan 

perpustakaan perguruan tinggi Negeri. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan di 

atas, maRa permasalahan yang muneul yang hendak dicari 

jawabannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimanakah peranan Unit Koordinasi Kegiatan Perpus

takaan (UKK?) dalam mengembangkan Perpustakaan Perguru

an Tinggi Negeri ? 

1.3. TUJUAN PENEL1T1AN 

Secara uWlum tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran secara lebih terperinci mengenai 

peranan Unit Koordinasi Kegiatan Perpustakaan (UKKP) 

dalam mengembangkan perpustakaan perguruan tinggi 

negeri . 

Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini diharap

kan mampu menggugah perhatian serta minat untuk melaku

kan penelitian secara lebih komprehensif tentang per

masalahan-permasalahan dalam pengembangann perpustakaan 

perguruan tinggi ataupun penelitian yang bersifat 

evaluatif terhadap palaksanaan tugas dari UKIP. / 
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1.4. LANDASAN TEOR1 

Pengertian perpustakaan sebenarnya. sudah muncul 

sejak lama. Sejak ditemukannya bahan dan ~ara untuk 

menulis pada zaman Babilonia. Perkembangan pengertian

nya tidak terjadi seeara sesaat. tetapi berubah seeara 

berangsur-angsur sejajar dengan perjalanan sejarah. 

Dewasa ini banyak batasan pengertian mengenai perpus

takaan. Hulyani Aehmad Nurhadi memberikan batasan 

pengertian perpustakaan sebagai unit kerjaa yang berupa 

tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang dikelola 

dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk 

4
digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. ) 

Webster's Third Editions International Dictionary 

edisi 1961 menyatakan bahwa perpustakaan merupakan 

kumpulBn buku, mBuskrip dan bahan pustaka lainnya yang 

digunakan untuk keperluan studi atau bacaan. kenyamana~ 

atau kesenangan. Dalam Encyclopedia Britanica Hicro-

Pfdia dinyatakan bahwa perpustakaan merupakan kumpulan 
! 

b~ku atau akomodasi fisik tempat buku dikumpulkan.
, 

Selanjutnya Sulistyo Basuki memberikan batasan penger

tian perpustakaan sebagai sebuah ruangan. bag ian sebuah 

gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpBn buku dan terbitan lainnya yang bi~sanya 

4Huljani Achmad Nurhadi, Management Perpustakaan 
Sakolah. Perpustakaan Pusat IKIP Yogyakarta. 1978. 
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disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan r 

pembaca bukan untuk dijual.~ 

Secara umum batasan pengertian perpustakaan ter

sebut selalu mencakup unsur koleksi, penyimpanan dan 

pemakaia. Oleh karen a itu kegiatan perpustakaan pada 

dasarnya merupakan suatu usaha yang teratur dan sis

tematis mengumpulkan, mengelola serta menyimpan buku 

dan bahan rekaman budaya manusia untuk disajikan berupa 

servis atau layanan yang bersifat edukatif, informatif, 

daw rekreatif kepada masyarakat (pemakai). 

Masyarakat (pemakai) yang dilayani oleh suatu 

perpustakaan adalah bermacam-macam dan berbeda. Oleh 

karena itulah kemudian timbul bermacam jenis per

pustakaan. Pada perpustakaan perguruan tinsgl masya

rakat yang dilayani terdiri dari mahasiswa, dosen, para 

peneliti maupun tenaga non akademis. Bahan pustaka 

seperti buku, majalah. laporan penelitian, bahan ~ujuk-

an, audio visual dan sebagainya merupakan sumber infor

masi yang sangat diperlukan untuk pendidikan, pengajar

an, dan penelltian dl perguruan tinggi. Tujuan utamanya 

tidak lain adalah membantu perguruan tinggi mencapai 

tujuannya. yakni membantu melaksanakan TRl DHARMA per

guruan tinggi pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

~Sulistyo Basuki. Pengantar limu Perpustakaan. 
Gramedia. Jakarta. 1991, haL 3. 
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Secara umum tujuan perpustakaan perguruan tinggi 

adalah sebalai berikut :m 

a'. 	 Hemenuhi keperlauan informasi masyarakat perguru

an tinlli, lazimnya staf penlajar dan mahasiswa. 

Sering pula mencakup tenaga administrasi per

guruan tinlli. 

b. 	 Henyediakan bahan pustaka rujukan (referens) pada 

semua tingkat akademis, artinya mulai dari maha

siswa tinlkat pertama hingla mahasiswa tinlkat 

program pascasarjana dan penlajar. 

c. 	Henyediakan ruangan belajar untuk pemakaian per

pustakaan. 

d. 	Henyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi 

berbagai jenis pemakai. 

e. 	Henyediakan jasa informasi aktif yanl tidak saja 

terbatas pada lingkunlan perluruan tinlli tetapi 

jUla lembala industrial lokal. 

Perpustakaan perguruan tingli ditinjau dari seli 

• 	 I 1.
Jas~ perpusta~aannya berbeda denlan perpustakaan dl 

lembaga pendidikan lain pada tingkat di daerahnya, 

misalnya perpustakaan sekalah.n Ada suatu pola hubung

an ~angsung antara mahasiswa maupun dosen dengan per

pustakaan dalam hal mencari dan penelusuran informasi. 

Oleh karena itu pustakawan perguruan tinggi haruslah 

"Ibid, hal. 52. 

7 Ibid . 
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orang yang ahli ~alamsebuah subjek ditambah pendidikan 

kepustakawanan yang sesuai dengan standar profed 

pustakawan. Pustakawan perguruan tinggi harus mampu 

membantu mahasiswa maupun dosen menlgunakan pustaka 

untuk kepentinlan mahasiswa ataupun dosen, baik untuk 

kepentingan pendidikan, pengajaran maupun penelittan. 

Hal ini tidak akan berjalan dengan baik manakala 

pustakawan (perpustakaan) tidak memahami tujuan dari 

pada perluruan tinlli. Paling tidak ada 3 (tila) tujuan 

perluruan tinggi Indonesia, yaitu : 

1. 	Membentuk manusia susila yang berjiwa Paneasila 

dan bertanlgung jawab akan terwujudnya masyarakat 

sosial Indonesia yang adil dan makmur materiil 

dan spirituil. 

2. 	 Menyiapkan tenagn yang eakap untuk memangku ja

batan yang memerlukan pendidikan tinlli dan yang 

mampu berdiri sendiri dalam memelinara dan 

memajukan ilmu pengetahuan. 

3. 	Kelakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam 

lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehi

dupan kemasyarakatan. 

Adapun mengenai fungsi perpustakaan perguruan 

tinlli lebih lanjut SATGAS perpustakaan perguruan 

tingli merumuskan sebagai berikut 
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MILl&: 
PERPUSTAKAAH 

"'lINIl'Bll.:!ilTAS AI.kLANOQA

~l.J~"BA.YA 
'-~--~'.-~--- -.

l. 	Sebagai pusat pelestarian ilmu pengetahuan. 

2. 	 Sebagai pusat belajar. 

3. 	Sabalai pusat pengajaran. 

4. 	 Sabalai pusat penelitian. 

5. 	Sebalai pusat penyebaran informasi .. 

Dleh karen a itu segenap aktivitas perpustakaan 

perguruan tingli dalam menjalankan fungsinya haruslah 

sejalan denlan tujuan perluruan tinlli di atas. Agar 

perpustakaan perluruan tingli mampu menunjang dan mem

bantu melaksanakan TBI DHARMA perluruan tinlli mak~ ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi ,ru 

1. 	Perpustakaan harus mempunyai koleksi yang memadai 

untuk dapat melaksanakan semua program perguruan 

tinggi tersebut dalam bidanl pendidikan, peng

ajaran dan penelitian. 

2. 	Tersedia tenaga pustakawan yang profesional 

maupun non profesional. 

3. 	 Adanya kemampuan menyusun/mengatur bahan pustaka 

menurut suatu sistem tertentu sehingga mudah dan 

cepat ditemukan kembali apabila diperlukan 

pemakai. 

4. 	 Ruang dan perlengkapan yang memadai. 

8 Li1y I. Roesma. Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Filqafat dan Paranan. Makalah LokakarYB Pengembangan 
Perpuste.kaan Perguru an Tingg i Neger i, Bogor, 11-13 
Pebruari 1992. 
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5. 	Adanya kebijaksanaan perguruan tinlli dan perpus

takaan yang terintegrasi. 

6. 	Kerjasama perpustakaan seeara nasional maupun 

internasional. 

7. 	 Dana yang cukup. 

Namun, umumnya perpustakaan perguruan tinggi di 

Indonesia belum dapat memenuhi persyaratan tersebut. 

Banyak masalah yang dihadBpi, seperti persoalan pem

biayaan fisik, pelayanan pemakai dan sebagainya. 

Sehingga perpustakaan perguruan tinggi belum mampu se

penuhnya sebagai penunjang TRI DHARMA perguruan tinggi. 

Pesatnya penyebaran informasi yang sedemikian 

meluas de"asa ini, menuntut perpustakaan untuk mening

katkan perBnnya. Ini berarti perpustakaan diharapkan 

mampu menjadi "ahana yang selalu mengikuti perkembangan 

informaBi dan IPTEK dan Belalu siap melayani kebutuhan 

informasi dan IPTEK tersebut. 

Dalam upaya mengataBi permasalahan-permasalahan 

yang muncul dalam perpustakaan perguruan tinggl 

tersebut, khususnyadalam melakukan antisipasi terhadap 

perkembangan informasi dan IPTEK yang sedemiklan pesat, 

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi 

(DIKTI) melalui Direktur Pembinaan Sarana Akademik 

(DIRBINSARAK) yang dibantu oleh SATGAS perpustakaan 

perguruan tinggi telah melakukan perbaikan-perbaikan ke 

arah pengembangan perpustakaan perguruan tinggi neleri 
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melalui jaringan kerjasama Bantuan Luar Begeri, yakni 

World Bank (Bank Dunia) Loan No. 2944-1ND mulai tahun 

1988, British Council ddan International Development 

Program of Australian Universities and Colleges (IDP

Australia). Untuk menangani urusan dana ini, DIKTI mem

bantuk suatu badan dengan nama Proyjk Pengembanlan 

Perguruan Tinggi Bantuan Luar Negeri (P3T-BLN). 

Guna optimalisasi penggunaan dana dan melaksana

kan rencana yang telah diprogramkan oleh SATGAS, maka 

dicanangkan suatu siste. kerjasama yang terkoordinasi 

antar perpustakaan perguruan tinggi negeri melalui Unit 

Koordinasi Kegiatan Perpustakaan (UKKP). UKKP inilah 

yang melakukan koordinasi pada banyak kegiatan perpus

takaan dalam rangka pengembangan perpustakaan perguruan 

tinggi negeri di Indonesia. 

Fungsi UKKP dalam usaha pengembangan perpustakaan 

perguruan tinggi adalah sebalai berikut : 

1. Sebalai unit koordinasi dan pemantau keliatan 

. perpustakaan perguruan tinggi.

i. Menyiapkan dan menyebarluaskan informasi berbalai 

disiplin ilmu yang bersangkutan. 

3. 	Menlkoordinasikan pengadaan koleksi dan peralatan 

perpustakaan. 

4. 	 Merupl3kan titik ",mghubung antara perpustakaan 

perguruan tingli ncgeri dengan.DIRTI. 
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4 Kegiatan yang ada pada UKKP ini meliputi 

(empat) bidang aktivitas yang terdiri dari 

1. 	Pengadaan bahan pustaka, yang meliputi berbagai 

aktivitas berikut : 

a. 	 Mengadakan seleksi dan pemesanan bahan pustaka 

b. 	 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan bahan 

pustaka 

c. 	Menetapkan tata cara pengadaan bahan pustaka. 

2. 	Pendidikan dan latihan (Diklat), yang meliputi 

berbagai aktivitas berikut : 

a. 	Mengadakan kursus pendidikan komputer 

b. 	 Mengadakan kegiatan magang 

c. 	Mengadakan program pendidikan So, 51 gel~r 

kedua, S2 di Universitas Indonesia dan di luar 

negeri 

d. 	 Pertukaran tenaga ahli 

e. 	Penataran/lokakarya. 

3. 	Pusat pelayanan Bibliolrafi Perguruan Tinggi 

(PLBT), yang meliputi berbalai aktivitas berikut: 

a. 	 Melayani kebutuhan data bibliografi 

b. 	 Penyimpanan data bibliografi dari sumber 

Perguruan Tinggi 


- Lembaga Nasional 


- Sumber Internasional. 


c. 	Memberikan pelayanan pelacakan lokasl koleksi. 

d. 	 Katalogisasi. 
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4. 	Pusat Teknologi Perpustakaan dan Inforlll!l.si 

(PUSTEPI), yang meliputi berbagai aktivitas 

berikut 

a. 	Peragaan peralatan dan pemanfaatan teknologi. 

b. 	Memberikan pelatihan penggunaan teknologi. 

c. 	Hemberikan jass konsultasi p6manfaatan tek

nolo!:H. 

Usaha pengembangan Perpustakaan perguruan tingli 

negeri yang dikoordinasikan melalui URKP ini pada tahap 

I meliputi 14 (empat belas) perpustakaan perguruan 

tinggi negeri dan pada tahap II meliputi 49 (empat 

puluh sembilan) perpustakaan perguruan tinggi negeri. 

Berikut ini struktur menlenai Program Pengembang

an Perpustakaan Perguruan Tingli Neleri 

IDONOR ASING 1-- {OIRBINSARAKJ iSATGASI 
,~ 	

i 

I 	 P3T-BLN
I 	 I 

l) K K PI 	 I 


PENGADAAN 
L B TI IpUSTEPI)~HAN PUSTAKA l~-=_~~ lp 
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Keterangan 

1. 	 P3T-BLN Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi 

Bantuan Luar Negeri 

2. UKKP 	 Unit Koordinator Kegiatan Perpustakaan 
i 

3. DIKLAT Pendidikan dn Latihan 

.4. PLBT Pusat Layanan Bibliografi Perguruan Tinggi 

5. PUSTEPI 	 Pusat Teknologi Perpustakaan dan Informasi 

Melalui UKKP ini dimarapkan Perpustakaan Per

guruan Tinggi Negeri dapat berkembang aalam rangka 

mengantisipasi perkembangan informasi dan IPTEK 8erta 

dalam rangka menunjang pelaksanaan TRI DHARMA perguruan 

tinggi. 

I. 5. METODOLOG1 

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada Perpus

takaan Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan 

Perpustakaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(IKIP) Surabaya. Dipilihnya lokasi tersebut adalah 

didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut 

a. 	 Perp~stckcen ITS dan TRIP Surabaya adalah per

pustakaan perguruan tinggi Negeri di Indonesia, 

yang dalam perkembangannya berada di bawah 

koordinasi UKKP, 

b. 	 Perpustakaan ITS merupakan salah satu cii ant&ra 

ke-14 perpustakaan perguruan tinggi negeri yang 

,) 
\ 
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menjadi bagian dari program pengembangan Per

pustakaan Perguruan Tingg1 pada tahap I oleh 

UKKP. 

c. 	 D1 samping itu, Perpustakaan ITS juga merupakan 

salah satu dari 8 Pusat Layanan Disiplin Ilmu, 

yakni disiplin Ilmu Relautan yang telah menjadl 

program perkembangan perpustakaan perguruan 

tinggi. 

d. 	 Perpustakadn IKIP Surabaya saat ini telah 

menjadl salah satu di antara ke-49 perpustakaan 

perguruan tinggl negeri yang menjadi bagian 

dari program pengembangan perpustakaan perguru

an tinggi pada tahap II oleh UKKP. 

I 
I 

I 
1. 5. 2. T~pe Penelilian 

I 

Tipe penelitian inl adalah dlskriptlf sifatnya. 

Tipe ini jelas bukan dimaksudkan untuk menguji suatu 

t~ori, akan tetapi diupayakan untuk memberikan 

gamba~an mengenai fenomena tertentu sehingga giliran

nya dapat diperoleh pemahaman yang lebih rinci 

mengenai fenomena tersebut. 

Hengenai Penelitian deskriftlf ini, Sutrisno 

Hodi mengemukakan Pendapatnya sebagai berikut ~ 

PSutrisno Hadi. Hetodologl Research I, Fakultas 
Psikologi UGH. Yogyakarta, 1981, hal. 3. 
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Penelitian diskriftif bertujuan untuk me
lukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa 
suatu maksud untuk mengambil kesimpulan
kesimpulan yang berlaku umum. 

Sedangkan menurut H. H. Nawawi, penjelasan 

penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :'0) 

Penelitian deskriptif diartikan sebagai pro
sedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ 
objek penelitian baik yang berupa orang, 
lembaga. masyarakat dan lain-lain. 

Agar hasil penelitian deskriptif ini mem
punyai bobot tang lebih tinggi, maka fakta
fakta yang diketemukan dalam penelitian perlu 
diberikan penafsiran yang akurat. 

I. S. 3. Teknik Pengumuman Data 

Dalam upaya menjawab permasalahan yang diajukan 

dl atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan 

datanya dipergunakan teknik sebagai berikut 

a. 	Studi kepustakaan dari berbagai sumber-sumber 

informasi baik yang berupa majalah, buku-buku. 

artikel maupun yang berbentuk dokumen-dokumen. 

b. 	 Wawancara yang dilakukan dengan pimpinan maupun 

pengelola perpustakaan perguruan tinggi negeri. 

c. 	Observasi langsung agar diperoleh kedalaman 

data yang diinginkan. 

1OH . H . ti8wawi, Metodologi Penelitian Bidang 
Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 
1981, hal. 83. 
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L 5.4. Teknik An.alisa Data 

Setelah data-data penelitian terkumpul. selan

jutnya data-data tersebut diseleksi untuk dianalisis 

agar dapat dengan rr.udah dipahami dengan teknik 

analisa yang bersifat kualitatif. 

Analisa kualitatif dimaksudkan untuk mem

peroleh kedalarr.an penghayatan terhadap interaksi atau 

• ~ ti>konsep yang sedang dikaji secara emplrlS. Dalam 

analisis kualitatif ini, bentuk anal isanya adalah 

bersumber pada data-data yang telah diperoleh, baik 

itu berasal dari hasil peneatatan data-data sekunder 

maupun dari hasil wawaneara dan sebagainya. Data-data 

tersebut kemudian disederhanakan serta diintepretasi 

derygan harapan agar mudah untuk dipahami, yang di

gi1irannya dapat ditarik suatu kesimpulan-kesimpulan. 
I 

"Sanapiah Faisal, Dasar dan Teknik Penelitian 
Keilllluan Sosial, Usaha !-Iasional, Surabaya, 1981, 
hal. 12. . 
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BAB II 

GAlv1BARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. PERPUSfAKAAN I NSfI T\Jf T E_KN_O_LOO::.;;."I;;.-.;S::.;E::;P:.;UL=.U::.;H",-,N.:..O:..;P...::E::.:M.:.:B:.;:E:.:R;....;C;.;:I:.;T;.;:S:>:c:.. 

A. ILL SeJarah Singkat UPT Perpustakaan ITS 

Perpustakaan ITS bermula dari perpustakaan 

Yayasan PTT 10 Nopember (YPTT), yang didirikan pada 

tahun 1959 dan berlokasi di jalan Embon!!: Ploso 12 

Surabaya. Koleksl perpustakaan diperoleh dad 

sumbangan penasehat YPTT atas nama Prof. A.G. 

Pringgodigdo, dari soorang Prof. wan Ita dari Amerika 

Serikat. Sumbangan dari United State Operation 

Mission (USOM) aadan PT. Shell. Pada awal pendlrian 

perpustakaan ini pegawainya hanya 2 orang. 

Perpustakaan ITS diresmikan tahun 1960 

bersamaan dengan diresmikannya ITS sebalal Perguruan 

Tinggi Negeri. Pada saat itu jumlah pegawai 

bertambah menjadi 5 orang yang terdiri dari 3. orang 

wanita dan 2 orang pria. 

Pad",. tahun 1966 Perpustakaan ITS pindah ke 

jalan Baliwerti 119-121 Surabaya dan menempati ruang 

seluas 220 m
2 

, jUll'llah pegawainya menjadi a orang, 

yang terdiri dari 4 wan ita dan 4 pria. 

Pada tahun 1976, perpustakaan mendapat 

tambahan pegawai baru lulusan Akademi Perpustakaan 

sehingga menjadi 9 orang. Pada tahun 1975 per

21 
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pustakaan ITS pindah ke jalan H.O.S. Cokroaminoto 

l?A Surabaya dan menempatl ruang seluas 300 .2. Pada 

tahun 1982 sampai sekarang, perpustakaan ITS 

bertempat dl kampus ITS Sukolilo dan menempati ruang 

seluas 1707 m
2 

. Gedung ini sebenarnya direncanakan 

untuk kantor pusat administrasi ITS, y'ang berlantai 

dua, sehingga tata ruang dan kapasitasnya tidak 

memadai untuk suatu perpustakaan. Gedung baru dengan 

luas lantai 9000 m
2 

sedang dalam taraf penyelesaian. 

Sejak berdirinya perpustakaan ITS sampai 

sekarang yanl menjadi pimpinannya adalah sebagai 

berikut : 

Tahun 1960-1962 

1962-1964 Ba~ak Poerwoto 

1964-1865 Ora. Ny. Siti Aisyah Prayolo. KA 

1865- Dra.Ny. Parlinah, MA (Supervisor) 

1865-1966 Drs.Sulimin Wahyu Winoto (Super

visor) 

1966-1973 Ora. Ny. Parwati Soemarto D. 

1973-1974 I Ketut Sandhi. MSc. 

1974-1979 Ora. Ny. Subaidah 

1978-sekarang : Ora. Ny. Narkanti Wijadi 

Denlan ber1akunya PP No. 5 Tahun 1980 yang 

kemudiBn dikembangkan denlan adanya SK Mendikbut 

No. 0114/0/1983, perpustakaan ITS menjadi Unit 

PelaksBna Teknis (UPT). 
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MILlE. 
PERPUSTAUAN 

"VNI1'BRSlTAS AI&J..AN<Jo&
SURABAYA 

Sejalan denlan bertambahnya aktivitas ITS, 

.aka UPT perpustakaan ITS terus berkembang jumlah 

prasarana dan sarananya, luas· gedung serta jumlah 

koleksi makin bertambah. 

A.II.a. Anggaran UPT Perpustakaan ITS 

Anggaran UPT perpustakaan ITS untuk pembelian 

buku-buku (koleksi) diperoleh antara lain dari 

a. 	 Dana Rutin 

Merupakan dana pengeluaran yang dipergunakan 

untuk mendukung kelancaran ke.giatan perpus

takaan .. Dana rutin ini dikeluarkan oleh Biro 

Administrasi Umum (BAU) ITS setiap tahun. 

b. 	 Dana SPP/DPP 

Merupakan dana yang diperoleh dari pembayaran 

uang ku liah. 

c. 	Daftar Isian Proyek (DIP). 

A.rr.3. Koleksi Perpustaka~n 

Pada saat ini UPT perpustakaan ITS mempunyai 

beberapa jenis koleksi buku, majalah dan koleksi 

pandang dengar. Kolaksi-koleksi tersebut jumlahnya 

oukup banyak ya.lg terdiri dari berbagai maeam 

disiplin ilmu, tarutsma teknologi, yang dapat 

diigunakan untuk mahasiswa dari semua jurusan dan 

bidan studi yang ada di ITS. 
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A. II. 4. Tenaga PerpusLalcaan 

5ampai saat tenaga UPT perpustakaan ITS 

berjumlah 38 orang, terdiri dari yang tergolong 

status jabatan fungsional : Pustakavan, sebanyak 11 

orang dan 27 orang tenaga administratif. Untuk 

jabatan fungsional pustakavan dari" golongan III 

sebanyak 6 orang dan 5 orang dari golongan II. Untuk 

tenaga administratif golongan III sebanyak 5 orang, 

golongan II sebanayk 19 orang dan golongan I 

sebanyak 3 orang. 

Ke-38 tenaga perpustakaan tersebut menurut 

latat belakang pendidikannya dapat dirinci sebagai 

berikut : 

- Haster Library and Information 

5cience (52) = 1 orang 

S2 " 3 orang 

(2 orang sedang belajar) 

- 51 + Program Sertifikat untuk tenaga 

perpustakaan (dokumentasi) 1 orang" 
51 + gelar Sanda (double degree) = 3 orang 

5arjana Huda = 1 orang 

5MTA + D2 Perpustakaan 9 orang" 
D2 Perpustak"an = 9 orang 

SMTA 8 orang" 
SHTP 2 orang" 
SD " 1 orang 
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A.II.S. Ruang Daca 

Oi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 

Surabaya menyediakan ruang-ruang baca untuk me

nyimpan informasi yang spesifik di beberapa fakultas 

atau jurusan yaitu 

1. Ruang baca jurusan Matematika FMIPA 

2. Ruang baca jurusan Fisika FMIPA 

3. Ruang baca jurusan Statistik FHIPA 

4. Ruang baca Program Studi Kimia FMIPA 

5. Ruang baca jurusan Teknik Mesin FTI 

S. Ruang baca jurusan Elektro FTI 

7. Ruang bacs jurussn Teknik Fisika FTI 

8. Ruang baca jurusan Teknik Kimia FTI 

9. Ruang baca jurusan Teknik Arsitektur FTSP 

10. Ruang baca Fakultas Teknologi Kelautan FTI 

A. 11.6. Slruklu," Or'ganisasi 

UPT perpustakaan ITS mempunyai kedudukan yang 

cukup penting dan setaraf dengan Unit Kerja lainnya, 

Perpustakaan ITS dalam struktur organisasi induknya 

pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu 
I 

A. I 1.6.1. Slruklur Organi sasi Mab'o 

Sejak dikeluarkan PP No, 5 Tahun 1980 dan SK 

Mendikbud No. 0144/0/1983, perpustakaan ITS 

berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). 
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Sebagai perangkat kelengkapan pusat, UPT perpus

takaan ITS secara fungsional berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Rektor, sedang pembinaan 

sehari hari dilakukan oleh Pembantu Rektor I (PR 

I). Struktur Organisasi Hakro perpustakaan ITS 

adalah sebagai berikut 

Dewan PR I/;~ki~~PR III -----1 Senat Institutl 
Penyantun "--__,-__________ I BKK 

Biro Administrasi 
Akademis dan 

~~a.maSiswaa~ 
----~IBiro Adm. umuml 

f---I! ~~usan I 

Kelompok, Tenaga 
Akademik/Tenaga . 

Kelompok Pustakawan 

Teknis~()l!IPuter 
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A.II.B.Z. Struktur Organisasi Hikro 

Struktur organisasi mikro merupakan pene

gasan dan penggambaran kedudukan perpustakaan 

perguruan tinggi sebagai unit kerja dalam 

organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Pada tahun 1989 Rektor ITS dengan SK No. 2789/PT/ 

12H/C/1989, memutuskan susunan organisasi UPT 

perpustakaan ITS sebagai berikut 

Kepala 
~. I 

I IPustakawanI 

I I I 1 
Sub. ,Bag. Sub.Bas. Pela-

TU 
ISub. Bag. Pem- Sub. Bag. 

I 

Pengolahan yanan Penggunaibinaan Koleksi :I 
____-1 

' , 

Urusan J I 
I I 
'~ 

Seleksi 
I ---------~~... 

• Urusan 

l 
Pengadaan 
koleksl 

Urusan ISerial 

I I I 


IUru~a;~~um & 
 Urusan 

~ P",r lengkapan 
 I Klasifikasi 

1 UrusanUrusan 
KatalogisasiKepegawai~ 

IUrusan Auto- Urusan 

Iflasi di 
 Pemeliharaan 

Perpustakaan 
 Koleksi 

Urusan Keber-' 

-
 sihan dan Ke-I 


arr,anan 


j 

Urusan Sirku
lasi Buku 

Urusan Sirku 
Majalah 

I 

1 
Urusan 

Referensi 

Urusan Aud io 
Visual 

,

I 

Urusan 
Buku Tandon 

L
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B. 	 PeJ-pustalcaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidilcan 

eIKI?) Hegeri Surabaya 

B.II.l. SeJarah Singlcat ?erpustakaan IKI? Surabaya 

Sejarah berdirinya Parpustakaan IKIP Surabaya 

tidak lepas dari berdirinya IKIP itu sandiri sebagai 

lambaga induknya. Perpustakaan IKIP Surabaya bardiri 

pada tahun 1994 bertapatan dangan bardirinya IKIP 

Surabaya. 

Pada awalnya parpustakaan ini barnama Per

pustakaan Pusat IKIP Surabaya, karana saat itu per

pustakaan tersebut cii setiap faakultas. Kemudian 

berdasarkal! Surat Keputusan Pembantu Rektor I IKIP 

Surabaya No. 057/RI/IO-2/1976 tentang pelaksanaan 

sentralisasi Perpustakaan Fakultas ke dalam Per

pustakaan Pusat, nama Parpustakaan Pusat dirubah 

menjadi Perpustakaan IKIP Surabaya, 

Sejak berdirinya sampai akhir tahun 1987 

Parpustakaan IKIP Surabaya belum mampunyai gadung 

sendiri. Hal ini menyebabkan perpustakaan mengalami 

beberapa kali perpindahan tampat. Baru pada awal 

tahun 1988 Perpustakaan IKIP Surabaya menempati 

gedung sendiri. 

Padamulanya Perpustakaan Pusat IKIP Surabaya 

terletak di jalan Wahidin Sudiro Husodo, yang tidak 

lama kemudian pindah ke jalan Pecindilan menempati 
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gedung bekas sekolah Cina. Tahun 1973 Perpustakaan 

ini pindah ke Kampus IKIP Surabaya di jalan 

Ketintang menempati gedung B, yang kemudian di

tambah lagi ruangannya di gedung O. Hal ini ber

langaung sampai akhir tahun 1987. Awal tahun 1988, 

Perpustakaan IKIP Surabaya telah mempunyai gedung 

sendiri yang terletak di tengah-tengah gedung 

perkuliahan. Gedung yang sekarang berlantai dua, 

dengan luas lantai 3000 m 
2 

. 

Pada lantai satu dipergunakan untuk kegiatan 

kerjadan lantai dua untuk kegiatan pelayanan. 

Pembagian ruangan pada tiap-tiap lantai adalah 

sebagai berikut : 

Lantai satu terdiri dari beberapa ruangan, yaitu 

- Ruang komputer 

- Hushola 

- Ruang pimpinan 

- Ruang koleksi/Ruang Baca Dosen 

- Ruang Sekretariat 

- Ruang Audio Visual 

- Gudang 

- Kantin 

- Ruang Stensil 

- Aula 

- Ruang pertemuan 
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- Ruang pengolahan dan pengadaan 

- Toilet 

- Lantai dua terdiri dari beberapa ruangan. yaitu 

- Ruang Referensi 

- Ruang Sirkulasi dan Ruang Baca 

- Ruang Koleksi 

- Ruang Majalah dan Surat Kabar 

- To Det 

B. II. 2. Anggaran Perpustakaan IKIP Surabaya 

Anggaran Perpustakaan IKIP Surabaya diperoleh 

dari 

a. 	Anggaran Rutin 

Anlgaran Rutin ini berlaku mulal April sampai 

dengan akhir Maret tahun berikutnya. Anggaran 

Rutin disebut juga DIK atau Dana Kegiatan Rutin, 

penggunaannya antara lain untuk : 

- pengadaan buku 

- pengadaan majalah dan surat kabar 

- pengadaan peralatan atau bahan habis pakai 

seperti kertas. pita mesin ketik dll. 

b. 	 Anggaran P3T (Proyek Peningkatan Perguruan 

Tinggi) 

Anggaran ini berasal dari pemerintah yang berlaku 

dari mulai April sampai akhir Maret tahun be
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rikutnya, yang penggunaannya antara lain untuk 

- pengadaan bahan pus taka 

- pengadaan perlengkapan perpustakaan 

c. 	Anggaran SPP/DPP 

Anggaran ini berlaku mulal September sampai akhir 

Agustus tahun beri~utnya dan dapat di- pergunakan 

untuk : 

- pengadaan buku 

- pengs.daan majalah dan surat kabar 

- pengadaan perlengkapan perpustakaan 

d. 	Anggaran OPF (Operasi Perawatan Fasllitas) 

Anggaran ini di~erima setahun sekali yang berlaku 

mulal April sampai akhir Maret tahun berikutnya, 

dan dapat dipergunakan untuk 

- pemeliharaan bahan pustaka 

- peralatan perlengkapan perpustakaan 

- penataan kembali ruang perpustakaan 

B.II.3. Koleksi Perpustakaan 

Koleksi yang terdapat di perpustakaan IKIP 

Surabaya terdiri atas beberapa jenis antara lain : 

s. 	Buku tE:ks 

b. 	 Buku referensi 

c. Buku pengerobangan ilmu 


d Penerbitan Pemerintah 
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e. Penerbitan Perguruan Tinggi 

K~leksi-koleksi tersebut ditempatkan dalam sistem 

p.enempatan koleksi yang terbagi atas 4 (empat) 

kelompok. yaitu : 

B. 	 Bahan Koleksi Umum 

meliputi buku teks dan buku pengembangan ilmu. 

yang dltempatkan berdasar urutan nomor klas 

fikasi. 

b. 	 Bahan Pustaka Cadangan 

meliputi buku teka dan buku pengembangan ~lmu 

yang jumlah judulnya t.rbatas, yang ditempatkan 

berdasarkan urutan nomar klasifikasi. 

c. 	Buku Referens. Koleksi Tesis dan Skripsi 

Sistem penempatan untuk buku referens berdasar

kan Broken Order (jajaran terputus). Sedangkan 

untuk sistem penempatan tesis dan skripsi 

berdasarkan fakultas. jurusan dan nomor klasifi 

kasi. 

d. 	 Penerbitan Berkala 

meliputi majalah dan surat kabar. Sistem 

penempatannya dibedakan atas : 

- majalah keluaran dalam negeri 

- majalah keluaran luar negeri 

Penjajarannya berdasarkan urutan nomar klasi 

fikasi. Untuk surat kabar disusun berdasarkan 

tahun dan bulan terbit serta judul surat kabar. 
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6.I1.4. Ienaga Perpustakaan 

IKIP Surabaya mempunyai tena>!a perpustaka,an 

berjuallah 35 orang, terdiri dad yang tergolong 

status jabatan fungsional Pustakawan 24 orang - 10 

orang tenaga adrrlinistrasi dan 1 orang tenaga 

edukasi. Ke-35 orang tersebut dapat d'irinci sebagai 

berikut 

a. Menurut latar belakang pendidikan 

- Sarjana Perpustakaan = 2 orang 

Sarjana Pendidikan jurusan Perpus

takaan = 1 orang 

- Sarjana Pendidikan + Pendidikan Ahli 

Perpustakaan (6 bulan) = 1 orang 

- Sarjana Pendidikan + Pendidikan Ahli 

Perpustakaan (1 bulan) ::: 1 orang 

Sarjana Pendidlkan ::: 5 orang 

Sar j ana Mud!). ::: 2 orang 

-	 Sarjana Muda + Pendidikan Ahli Per

pustakaan (6 bu Ian) 2 orang::: 

Sarjana Muda + Pendidikan Ahli Per

pustakaan ~1 bulan) ::: 1 orang 

- SMTA + Pendidikan D-2 Tekn isi Per

pustakaan ::: 1 orang 

- SMTA 1 P(:nd i d i k'HI Ahli Perpustakaan 

(r, !:JIJlan) = 2 orang 
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- SHTA + Pendidikan Ahli Perpustakaan 

(1 bulan) = 8 orang 

SHTA = 4 orang " 
SHTP = 3 orang 

SO = 4 orang 

b. 	 MenD rut Golangan 

Golongan IVB :: 1 orang 

Golongan HID = 2 orang 

Golongan IIIC :: 1 orang 

- Golongan IIIB = 4 ors:ng 

Golongan IIIA = 4 orang 

Golongs:n IID :: 7 orang 

Galongan IIC :: 7 orang 

.- Go lGngan lIB :;: 3 orang 

Golongan ID :: 1 ors:ng 

Golongan Ie :: 4 orang 

- Golong811 18 = 1 orang 

B. II. 5. StrulctUl' Organisasi. 

UPT Perpustakaan IKIP Surabaya dalam Struktur 

OrganisBsi Induknya terbagi menjadi dua, yaitu 

B. Struktur Organisasi Hakro 

t. Struktur OrganiBBsi Hikro 

Struktur Organisasi Hakro UPT Perpustakaan 

IKIP Surabaya adalah ~enegasan dan penggambaran 
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kedudukan Perpustakaan sebalai Unit kerja dalam 

organiaKsi perguruan tinggi (IKIP Surabaya). Dengan 

keluarnya PP No. 5/1980 dan kemudian diganti PP No. 

30/1990 Perpustakaan IKIP .Surabaya berkedudukan 

sebalai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Repala 

Perpustakaan diangkat dan bertanggungjawab kepada 

Rcktor. Untuk lebih jelasnya Struktur Orlanisasl 

Hakro UPT Perpustakaan IKIP Surabaya dapat 

digambarkan sebagai berikut 

-~------11 Hek tor=n:-... 
PH I/PH IOPR III 

dan 

Biro A.clln:lnlStrasiUmum I 

UPT Lembaga Pengabdlan 
pada Masyarakatf'err:!1stakaan: 

Struktur Or.anisasi Hlkro UPT Perpustakaan 

TRIP Surabaya pada daBarnya merupakan penegasan dan 

penggambaran tentang macam, kedudukan, scope, sistem 

dan kewenangannya dalam bentuk struktur orlanisasi 

dari sub unit kerja perpustakaan perguruan tinlli. 

Berdasarkan bagi~nnya, terdapat 6 kelompok 

be.gian. yaitu 

- Balian Tata Usaha/Sekretariat 
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- Bagian Pengadaan 


- Bagian Pengolahan 


- Bagi&n Sirkulasi 


- Bagian Referensi 


Bagian Hajalah dan Surat Kabar 

Hasing-masing bagian dikepalai oleh seorang kepala 

bagian yang bertanggung jawab langsung kepada kepala 

perpustakaan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan 

dalam bagan berikut 

I Kepala Perpustakaanl 

Sekretariat I 

I II I 
Bagian\Bagian ~~ I Bagian I ITagian I IBagian I 
Hajalah dan 
Surat Kabar 

Pengadaan Pengolahan Sirkulasi Referensi . 
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TUGAS DAN PERANAN UKKP SERTA PEROLEHAN DATA 

Unit Kccrdinasi Kegiatan Perpustakaan(UKKP) dalam 

bertugas. untuk melaksanakan semua fungsi kccrdina~i dalam 

rangka pengembangan parpustakaan perguruan tin.li negeri 

secara man,eluruh, pada tahap I d i fokuskan pada 14 

perpustaka~n perguruan tinggi negeri, sedan. pada tahap II 

meliputi 49 perpustakBan perguruBn ting.i negeri. Sampai 

saat ini upa,. pengembangan perpustakaan perguruan tinggi 

negeri telah sampai pada tahap II. 

Tugas-tugas tersebut meliputi berbagai macam kegiatan 

berikut : 

- Pengadaan bahan pustaka 

- Pendidikan dan latihan (Diklat) 

- PUSBt pola,anan Bibllo.rafi perguruan tinggi (PLBT) 

- PusBt teknologi perpustakaan dan informasi (PUTEPI). 

111.1. Pengadaan Bahan Pustaka. 

UKKP diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan 

buku dan jurnal ilmlnah bagi 49 perpustakaan 

per.uruan tinggi negeri (PTN) termasuk di dalamn,a 

perpustakaan perguruBn tinggi yang bertindak sebagai 

Pusat Layanan Disiplin Ilmu (PUSYANDI). UPT 

perpuslakaan PTN yang ditunjuk eleh. Ditjen Dlkti 
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sebagai PUSYARDI adalah 

Perguruan Tinggi Bidang disiplin ilmu 

- IKIP Bandung - Kependidikan 

- IPB Bogar - Pertan ian 

- lSI Yogyakarta - Seni dan Budaya 

ITB Bandung - Teknologi' 

- ITS'SurbJ::..aya - llmu Kelautan 

UNAIR Surabaya - Ilmu Kedokteran 

- UGH YoByakarta - llmu-ilmu dasar, Sosial 

dan Ekonomi 

- UI Depok - Ilmu Komputer, Informa

si, Perpustakaan} Hukum, 

Sastra dan Humaniora. 

Pengadaan buku dan jurnal khususnya pada PUSYANDI 

akan diarahkan pada konsep pemanfaatan sumber infor

masi seeara bersama (Resource Sharing) yaitu suatu 

perguruan tinggidapat memanfaatkan sumber informasi 

yang ada pad a 8 PUByandi melalui layanan antar per

pustakaan. 

Dalam melaksanakan tugas pengadaan buku dan 

jurnal ilmiah luar negeri inl, terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi yang disebabkan oleh faktor

faktor antara lain :" 

'Hohamad Aries. Pengadaan Buku dan Jurnal 
Ilmiah Luar Negeri melalui Bantuan Dana Luar Neger! , 
Makalah Lokakarya Pengembangan Perpustakaan Tinggi 
Negeri. Bogor. 11-13 Pebruari 1992. 
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1. 	Harga buku dan jurnal ilmiah luar negeri rela
tif mahal. 

2. 	 Dana yang terbate,s dan belum berkesinambungan. 
3. 	 Prosedur pengadaan yang belum mendukung. 
4. 	 Proses seleksi judul-judul buku yang belum 

efektif , 

Dalam mengatasi hal-hal tersebut telah diadakan per

temuan dengan pihak-pihak terkait seperti Dltjen Ang

garan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Sappenas. 

Inspektorat Jenderal Depdikbud, Biro Perlengkapan 

Depdikbud dan para pimpinan proyek berpinjaman luar 

negeri di lingkungan Ditjen Dikti untuk mendapatkan 

kesepakatan mengenai penyederhanaan dalam proses 

pengadaan buku dan jurnal luar negeri di lingkungan 

pendidikan tinggi. Di samping itu juga telah di

selenggarakan lokakarya berkaitan denga),! ml'lsalah 

pengadaan buku. 

Tata cara pengadaan buku dan jurnal ilmiah yang 

telah disepakati oleh Bappenas didasarkan pada 2> 

- Buku dan jurnal ilmiah adalah merupakan barang 
yang spesifik sehingga pengadaannya tidak dapat 
disamakan dengan barang-barang lainnya. Untuk 
itu mekanisme pengadaannya diperlukan suatu di
perlukan suatu perlakuan khusus yang lebih 
sederhana. 

-	 Penunjukan langsung penerbit/agen resmi/ 
supplier di luar negeri yang dapat melayani 
pengadaan buku dan jurnal ilmiah secara ber
kesinambungan melalui perusahaan dalam negeri. 

"Ibid 

, 
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- Penyediaan layanan yang terkait dengan pengada

an buku dan jurnBl ilmiah meliputi penyediaan 

data bibliografi darl buku yang dlbeli dalam 

bentuk stan-dar MARC dan AACR-2, pengiriman 

katalog penerbit, pemberian potongan harga dan 

jasa pengiriman. 


Dalam kegjatan pengaclaan tersebut meliputi seleksi 

dan daftar pesanan, pamesanan serta penerima8n. 

Sebagai suatn unit yangbertugas melakukan 

koordinasi UKKp diharapkan dapat berfungsi sebagai 

salah satu sarana dalam tahapan seleksl dan pemesanan 

buku dan jurnal luar negeri. bertugas menghimpun data 

buku-buku pesanan, sehingga pambelian buku yang over

lapped dapat dihindari, serta dana yang terbatas 

dapat dimanfaatkan seoara optimal. 

Seleksi buku dan jurnal seoara terarah dapat 

efektif. apabila tarjadi pola hubungan yang fungsio

nal an tara staf pengajar. pene 1 i ti dan pust akawan. 

Sebagai suatu tim oleh karen a itu UKKP mengusulkan 

adanya suatu tim seleksi pada tiap-tiap perguruan 

·· d' h ,. 	 3't lnggl yang 1 arap~an mampu : 

1. 	Mendeflnisikan kebijakan pengembanSan koleksi 

perpustakaan perguruan tinggi. 


2. 	Menyeleksi bahan-bahan informasi mengenai ter

bitan terbaru. 


3. 	Menyetorkan informasi mengenai terbitan terbaru 

ke star pengajar/penellti. 


4. 	Menghimpun judul-judul buku terbaru has!l selek

si oleh stat pengajar/peneliti di fakultas. 


5. 	 terdiri dari pustakawan, stat pengajar dan ope

rator komputer. 


!lIb id 

• 
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Untuk mendukung kerja daripada tim tersebut, UKKP 

akan meminta kepada penerbit/jobber di luar negeri 

mengenai buku dan jurnal ilmiah terbaru untuk di

kirimkan langsung ke perguruan tinggi dalam bentuk 

seperti katalog atau ulasan buku. Di samping itu UKKP 

juga menyeleksi judul-judul terbaru dari CD-ROM in 

print berdasarkan subyek-subyek tertentu dikirimkan 

ke perguruan tinggi. Hasil dari seleksi tim tersebut 

oleh UKKP akan diproses lebih lanjut, yakni dilakukan 

verifikasi dan validasi data, apakah data buku pesan

an sudah benar atau sudah dipesan oleh perguruan 

tinggi yang lain dan dicetak menurut penerbit dan 

kode perguruan tinggi pemesan. 

Dalam hal pemesanan, UKKP berusaha mengkonsoli

dasikan pemesanan dari setiap perpustakaan PTN dalam 

bentuk suatu daftar pesanan berdasarkan penerbit dan 

kdde perguruan tinggi serta meneruskannya kepada kon

traktor dalam negeri. Kontraktor selanjutnya menerus

kannya kepada penerbit/jobber di luar negeri untuk 

dimintakan proforma innvoioe. Jika judul yang dipesan 

ternyata tidak tersedia oleh karena "oat of iTlarket" 

atau "oat of print", maka penerbit/jobber akan mem

beritahukan kepada kontraktor untuk diteruskan kepada 

UKKP di perguruan tinggi pemesan, Penggantian atau 

pembatBlan judul-judul buku tetap berada di bawah 

koordinasi UKKP. 
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Buku dan jurnal ilmiah tersebut akan dikirim 

langsung oleh kontraktor kepada setiap UP! perpus

takaan sesuai dengan kode yang telah disepakati. 

D~sini UPT perpustakaan membentuk tim penerima dan 

pemeriksa barang sesuai dengan surat perintah kerja 

yang dikeluarkan oleh P3T-BLH. Dan· apabila telah 

sesuai. lllaka tim membuat Laporan/Berita Acara Peneri

maan yang dikirimkan ke kontraktor dengan tembusan 

P3T-BLH dan UKKP. 

Untuk lebih memperjelas alur kerja kegiatan 

pengadaan bahan pUstaka yang dilaksanakan oleh UKKP 

dapat dilihat dari bagan-bagan berikut : 
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ALUR KERJA PENGADAAN 


e;.. I 

BUKU III -<e 
BARU 

.Gp 

PERGURUAN 


TINGGI 


DAFTAR 

PESANAN 


~ 

CETAK 

MENURUT 
PENERBIT 

&PT 

KONTRAKTOR 
(TOKOBUKU) 

PENERBIT 

JOBBeR 


I~~~~ ~ 


SElESAI1>( ) 

I 

Su~ber : Mohamed Qries, renQ~d~an Buku Qan Jurnal llmiah Luar 
~egori ~Blalui Bantuen ~anB-Luar Negari, Makalah Lokakarya Pe 
ngamhang~n P.rpustakaan PTN, Rogor, 11-13 Februar! 1992 
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ALUR KERJA SELEKSI 01 PERGURUAN TINGGI 

MULAI 

KATALOO PENEFlB1T"IlI 
CETAK CD-ROM 

iOAFTAR £lUKU £lARU, 
JUOUl iERPIUH 

1'·'_"~'·Y"" 


1lI<<CJe-------.., 

,~ 
I ('){'AKU~TA$IJURUSAHUPT ? ISTAF P£HOAJAR 

. PERPUS T AK. 

TIDAK 

MASUKAN 
DENClAN 

DBASE III • 

KIAIM DISKET 

DAN PRINT OUT 


KEUKKP 


.:>;<_·'I<,;,;x:~, 

Sumblr 1 Mohamad Arie!, PBnga12en 8uku Dan Jurnal_I1miah Luar , ,
Nageri ~91alui ~an~uan J~nB LUar Nageri, Mak81e~ Lokakarya De 
n)~rbanjan Per;Ju3takaan PTN, Aogor, 11-13 februari 1992 
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," 

PENERBIT/JOBIlERI 

U6RARY SUPPLIER 

ALUR KERJA PEMESANAN BUKU MELALUI UKKP 

MULAI 

1ERIMA DAFTAR 

P"SANA" aUKU 

DARI PERG, TINGG! 

DATA 
£J!!3LIOGRA~ TIDAt< D/ eEK KE co-nOM 

DENAR SUMBER LAIN 
7 

MASUK 
KE DATABASE 1-<1.cJ!!=I------l 

UKKP 

eUAK SERt)A$AAKAN 

)(00£ PEt-IEROlr 

OAt( PERC. TlNGQ' 

TIOAt< 

JUDUL..JUDUL 
PENGGANTI 

INFOI1MASIKI\N KE 

> C>II'ERGUnUAN lINGG! 

KIRIM OAFTAR 
PASANAN KE 
KONTRAKTOR 

___1_' 

PROFORMA 
INVOICE 

YA 

_ eEK 

t--~-F>< DENGAH DAHAR 
[,ESAHAN DAN. 

HAI1GA 

TIDAK 

Su~ber : M~ham,d ~ries. P!lng~d3Bn Buku Dan Jurnal llmiah Luar 
Negeri Mplblui Cantuan Dan? Lusr Negeri, Mekalah Lokakarya P. 
Mcn~h2ng~n Porpll~t?kp~n PTN.~ngnr. 11-1~ r3hru~rl 1997 
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ALUR KERJA PENERIMAAN BUKU 01 PERGURUAN TINGGI 

•• 

MULAI 

BUKU 
BUKU 
BARU 

TIM 
PENERIMA 

VA 

,;{, 

BERITA ACARA I 
PENERIMMN i-'t~e-------' 

KIRIM KE 
UKKP 

SELESAI 

Sumber : MollHmad Aries, Pengadaan Buku Dan Jurnal Ilmieh LUar 
Nageri Mala1ui 3antuan D~ne Luar Negar!, Ma~alah LokakaryaPe 
ngembangan ~erpusta~aan PTN, Bogor, 11-13 rebruar! 1992 
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Bantuan bahan pustaka sebagai salah satu pe

laksanaan tugas UKKP bidang pengadaan bahan pustaka 

pada UPT perpustakaan tempat lokasi penelitian, me

nunjukkan data sebagai berikut : 

Pada Perpustakaan IKIP Surabaya bantuan pus taka dari 

UKKP berlansung dalam beberapa tahap 

- Tahap I 133 judul 399 eksemplar'" 
- Tahap II 122 judul = 256 eksemplar 

Tahap III 133 judul = 399 eksemplar 

Tahap IV 122 judul 265 aksemplar= 
Jumlah keseluruhan ada 510 judul dan 1319 eksemplar. 

Keseluruhan judul tersebut semuanya berupa buku. UPT 

Perpustakaan IKIP Surabaya belum pernah menerima 

bantuan bahan pustaka yaang berupa majalah atau yang 

lainnya. 

Pada UPT Perpustakaan ITS bahan pustaka dari UKKP 

yang juga berupa buku-buku berlangsung dalam dua 

tahap, yakn i : 

- Tahap I seba.nyak 201 eksemplar 

- Tahap II sebanyak 387 eksemplar 

Jumlah semuanya ada 588 eksemplar, yang semuanya 

berupa buku-buku di bidang ilmu kelautan. Hal ini 

sejalan dengan upaya pengembangan PUSYANDI pada 

perguruan tinggi ITS dengan disiplin bidang kelautan. 

Bantuan yang berupa majalah atau yang lainnya, sampai 
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saat ini masih belum diterima oleh UPT perpustakaan 

ITS. 

Baik pada UPT perpustakaan IKIP Surabaya maupun 

UPT perpustakaan ITS, bantuan bahan perpustakaan yang 

telah diterima tersebut dilakukan dengan cara melalui 

"di drop" atau dalam bentuk hadiah. Jadi belum ber

dasarkan seleksi dan daftar pesanan dari UPT perpus

takaan yang bersangkutan. Baru pada awal tahun 1992 

diusulkan daftar pesanan buku maupun· jurnal ilmiah 

berdasarkan hasil seleksi TIM dari UPT perpustakaan 

IKIP maupun UPT perpustakaan ITS kepada UKKP. Akan 

tetapi sampai saat .ini masih belum direalisir. arti

nya bantuan bahan pustaka teraebut masih belum di

terima. Untuk lebih jelaanya, berikut ini dipaparkan 

tabel-tabel daftar peaanan buku dan jurnal ilmiah 

dari yang PTN : 
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·111.2. Pendldlkan dan Lalihan (Dlklal) 

Pendidikan dan Iatihan yang dilakukan oleh UKKP 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sebagai pengalola perpustakaan. Hal lni se

jalan dengan makin berkembangnya penyebaran informasi 

yang sedemikian pesat dan meluas, sehingga membawa 

pada konsekwensi dalam pemenuhan tuntutan baru dari 

pihak pemakai. Pemakai menginginkan adanya jasa pe

l~yanan informasi secara mudah, cepat, tepat(akurat) 

dan bermutu. Di samping itu juga, makin bertambahnya 

volume aktivitas yang ada di perpustakaan PTN, 

terutama berkenaan denlan adanya automasi peipustaka

an, reneana adanya pangkalan data bibliografi per

luruan tinggi, sehtngga diperlukan peningkatan pus

takawannya. 

Peningkatan/pengembangan kualitas sumber daya 

manusia ini diberikan prioritas pada UPT perpustakaan 

PTN, yang 

- Belum memiliki staf pengajar yang berpendidikan 

for~lal perpustakaan 

- Belum mempunyai kesempatan untuk meningkatkan 

mutu tenaga perpustakaan melalui dana bantuan 

dari luar negeri. 

Untuk itu, Dttjen Dikti telah merenoanakan 

peningkatan kualitas perpustakaan dengan memberikan 

-
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kesempatan kepada para pustakawan untuk memperoleh 

pendidikan lebih lanjut sehingga tereapai komposisi· 

sebagai berikut : 

1. 	 Terdapat paling sedikit 1 oranl pustakawan ber

pendidikan 52 Ilmu Perpustakaan yang akan men

jadi Kepala UPT Perpustakaan. 

2. 	 Terdapat beberapa tenala pustakawan yang ber

pendidikan 5arjana 5. Ilmu Perpustakaan yang 

akan meruirupin berbagai kelompok keliatan di per

pustakaan. 

3. 	Terdapat beberapa tenaga pustakawan berpendidi

kan Diploma Perpustakaan yang akan membantu di 

setiap kelompok kegiatan. 

Agar UKKP dapat melaksanakan tugas Diklat ini 

dengan baik dan lanear, maka UKKP memerlukan Reneana 

Induk Pengembangan (RIP) dari UPT perpustakaan per

guruan tinggi, sebagai dasar implementasi program 

pengembangan perpustakaan melalui P3T-BLN. Usaha ter

sebut ditempuh melalui eara-eara sebagai berikut 

- menladakan pendidikan 52, 51 gelar kedua, D2 di 

Universitas Indonesia. 


- memberikan kursus komputer 


- memberikan kursus bahasa Inggris 


- mengadakan kegiatan magang 


- penataran dan lokakarya 
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Berikut ini tujuan dari setiap jenjang pen

didikan, kursus dan program magang, dalam upaya 

peningkatan dan pengembangan kualitas perpustakaan 

guna menunjang pelaksanaan aktivitas di UPT Perpus

4'takaan PTN 

- Program 52 llmu Perpustakaan dan lnformasi 

Program ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga 

ahli perpustakaan yang 

1. 	 memahami peranan informasi dalam masyarakat, 
dalam kegiatan penelitian dan pengemban~an, 
perencanaan, pengambilan keputusan, pemeoah
an masalah dan proses belajar. 

2. 	 mengetahui akan semua sumber informasi yang 
terdapat dalam masyarakat, berupa informasi 
tekstual atau dokumenter, audio-visual, ter
bacakan mesin dan dalam bentuk keahlian 
manusia serta mengembangkan ketrampllan 
untuk mendayagunakan sumber-sumber tersebut. 

3. 	memahami berbagai metodologi untuk analisis, 
pengorganisasian, penyajian informasi dalam 
konteks berbagai jenis jasa informasi serta 
berbagai jenis kelompok pemakai. 

4. 	memakai teknik management modern yang dapat 
diterapkan pada berbagai tugas informasi. 

5. 	 memahami metodologi dasar perenoanaan, 
desain dan pengembangan sistem serta jasa 
informasi lokal dan regional yang sesuai 
dengan kebutuhan manusia. 

6. 	 terampil dalam mengumpulkan, melestarikan, 
menyusun dan menyebarkan illformasi dalam 
segala bentuk rekaman. 

7. 	 memahami penggunaan teknologi yang ada serta 
yang akan muncul untuk diterapkan pada 
sistem dan jasa informasi: 

4PralTludhi ta Bagio, Peningkatan Hu tu Tenaga 
Perpustakaan melalui Proyek Pengembangan Perguruan 
Tinggi Bantuan Luar Negeri. Hakalah Lokakaryu 
Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri. 
Bogor, 11-13 Pebruari 1992. 
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8. 	 memahami penggunaan metodologi penelitian 
schingga mampu menggunakannya untuk identi
fikasi aanalisis serta pemecahan masala~ 
khusus. juga mampu menerapkan hasil pe
nelitian untuk meningkatkan profesi dan 
mengenali kebutuhan informasi para pemakai. 

9. 	 mampu mengembangkan kualitas kepemimpinan 
yang dinamis. berkamauan bereksperimen serta 
bersikap terbuka pada inovasi. 

10. 	 memiliki kemampuan khusus/spesialisasi di 
salah satu bidang ilmu informasi dan 
perpustakaan. unit informasi atau spesiali 
sasi informasi dalam subyek ilmu. 

11. 	mampu mengajar dalam bidaang ilmu perpus
takaan di strata yang lebih rendah. 

- Program 51 Ilmu Perpustakaan 

Program ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga 

ahli perpustakaan yang 

1. 	 memahami teori serta memiliki ketrampilan 
yang barkaitan denlan pengadaan. pengaturan. 
pemaliharaan dan pendayagunaan semua jenis 
bahan pustaka. 

2. 	 IDaropu merencanakan, mengusahakan da.n me
nlelola sumber daya manusia serta alat-alat 
dasar dalam pendayagunaan koleksi dan jasa

. jasa yang tersedia. 
3. 	 mampu memanfaatkan komputer dan teknologi 

informasi muthakhir lainnya untuk penlolahan 
data informasi 

4. 	 memahami paran perpustakaan dan dokumentasi 
serta kaitannya dengan lingkungan sosial. 
akonomi dan politik 

5. 	 mampu berkomunikasi dengan memakai dan mem
beri penyuluhan mengenai penggunaan per
pustakaan dan kepustakaan 

6. 	 ruampu menunjukkan pengertian akan pentingnya 
untuk barpersn serta dalam organisa5i 
profesi dan pendidikan terus menerus yang 
berguna bagi pengembangan diri dan pe
ningkatan profesi 

7, 	 mamahami prinsip-prinsip dasar yang diperlu 
kan untuk melakukan. menafsi~kan dan menilal 
penelitian dalam bidanl perpustakaan dan 
informasi. 
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- Program So Ilmll Perpustakaan 

Program ini bertujuan untuk menghasilkan t~naga 

menengah perpustakaan yang 

1. 	 mampu bekerja sampai tingkat menengah dalam 
berbagai kegiatan perpustakaan dan dokumen
tasi 

2. 	 terampil dalam pekerjaan teknis perpustakaan 
yang didasari pemahaman mengenai fungsi dan 
jasa yang diberikan 

3. 	 mampu bekerja dengan alat-alat khusus yang 
digunakan di perpustakaan dan dokument.si 

4. 	 memahami prinsip pemeliharaan bahan pustaka, 
khususnya yang berhubungan dengan penyimpan
an dan pengawetan bahan pus taka 

5. 	 mampu membuat laporan singkat mengenai 
fungsi khusus yang ditangani untuk dapat me
ngenali cara-cara yang diperlukan dalam 
usaha peningkatannya 

- Kursus Komputer 

Program ini bertujuan untuk menghasilkan operator 

komputer di perpustakaan yang 

1. 	 terampil dalam mengoper.asikan komputer 
2. 	 memahami manajemen antomasi perpustakaan 

secara umuR'l 
3. 	 mampu menggunakan perangkat lunak manajemen 

pangkalan data secara umum dan khususnya 
CDS/ISIS dalam rangka pengumpulan data 
bibliografi tesis, disertasi dan laporan 
penelitian 

- Program Hagang 

Program ini terdiri dari program magang di dalam 

negeri dan magang di luar negeri. Program magang di 

dalam negeri baru ditujukan untuk menghasilkan 

tenaga-tenaga di perpustakaan dalam salah satu 

bidang berikut 

1. 	 Seleksi dan pengadaan bahan pus taka 
2. 	 Pengkatalogan dan klasifikasi bahan pustaka 

I 
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3. 	 Pengadaan, pengolahan dan pendayagunaan 
terbitan berk!)la 

4. 	Layanan peminjaman bahan pustaka 
5. 	 Layanan jasa rujukan dan silang layan antar 

parpustakaan 
6. 	 Pengolahan bahan non-buku 
7. 	 Pelestarian bahan pustaka 
8. 	 manajamen dan administrasi perpustakaan per

guruan tinggi 

Program magang di Iuar negeri lebih diarahkan untuk 

memberihan pamahaman akan komputerisasi kegiatan di 

perpustakaan. Hal ini karena berkaitan dengan adanya 

reneana automasi perpustakaan PTN di Indonesia. 

Berikut ini data-data pengembanganjpeningkatan 

kualitas pustakawan oleh URKP melalui proyek bantuan 

dana luar negeri pada UPT perpustakaan lokasl 

penelitian 
I 

- Pada UPT perpustakaan IKIP Surabaya, pengembanganj 

peningkatan kualitas pustakawannyajstaf pegaRainya 

yang telah ~ilakukan oleh URRP adalah sebagai 

berikut 

- Pengiriman Program 82 Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi ke Inggris sebanyak 2 orang pada 

tahun 1991. Redua orang tersebut adalah star 

pengajar (dosen) yang direkomendasikan oleh 

perpustakaan. Sampai saat in1 masih dalam 

proses belajar. 

Pengiriman 5. galar ganda Ilmu Perpustakaan 

di iJn.iversitafl ,Indonesia sebanyak 2 orang 
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pada tahun 1990. 1 orang telah menyelesaikan 

program S. dan 1 orang masih dalam proses 

penyelesaian. 

- Pengiriman Program So Ilmu Perpustakaan (D2) 

di FISIP-PTSP Universitas Airlangga Surabaya 

maupun di Universitas Hasanudin Ujung Pandang 

sebanyak 4 orang. 1 orang telah menyelesaikan 

studinya, sedangkan 3 orang masih dalam 

proses penyelesaian. 

- mengikutsertakan program diploma Perpustakaan 

Perguruan Tinggi dari tenaga perpustakaan 

yang telah lulus 51 (bukan bidang 11mu 

Perplistakaan) selama 6 bulan di Universitas 

Indonesia sebanyak 1 orang. 

- mengikuti kursus komputer CDS/ISIS selama 1 

bul~n dari tenaKa perpustakoan berpendidikan 

SHTA sebanyak 1 orang. 

- Program magang selama 1 bulan di ITB sebanyak 

1 orang. Peserta program maganl lni mempunyai 

latarbelakang pendidikan Sarjana Huda. 

- Kursus Ilmu Perpustakaan untuk teknisi muda 

selama 6 bulan sebanyak 4 orang. 

mengikutl kursus Pengelolaan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi selama 1 bulan, sebanyak 8 

orang. 

- kursus komputer 1 bulan sebanyak 1 orang. 
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Sedangkan untu!: UPT Perpustakaan ITS pengembang

an/peningkatan kualitas pustakawannya/staf pegawainya 

oleh UKKP melalui Proyek Bantuan Luar Negeri adalah 

sabagai berikut : 

- Pengiriman program 52 Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi di University College of Wales, 

Inggris sebanyak 1 orang dan telah selesai 

denlan meraih gelar master library and informa

tion scienoe tahun 1991. 

- Pengiriman program 52 11mu Perpustakaan dan 

Informasi di McGill University Montreal Canada 

sebanyak 1 orang dan saat ini masih dalam 

proses belajar. 

- Pengiriman program S2 Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi pada tahun 1992 di Universitas 

Indonesia Depok dan saat ini masih dalam proses 

belajar. 

- Pengiriman program S. gelar ganda Ilmu Perpusta

kaan mabanyak 3 orang di Universitas Indonesia 

pada tahun 1990. 

- Pengiriman program So Ilmu Perpustakaan (D2 ) 

sebanyak 3 orang pada tahun 1991./1992. 

- Kursus komputer di ITB sebanyak 1 orang. 

- Kursus komputer cii UI sebanyak 4 orang. 

- Kurmus komputer di UI seba.nyak 1 orang. 
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r 

- Program magang tentang pengadaan dan pengolahan, 

klasifikasi dan katalogisasi sebinyak 1 orang 

di PDII-LIPI dan 1 orang di UI. 

Yang dibiayai olah SATGAS sebagai berikut 

- 1 orang program Diploma Perpustakaan pada tahun 

1979. 

- 1 orang program Tenaga I lmu Perpustakaan dan 

dokumentasi di UI tahun 1983. 

Adapun pengembangan/peningkatan pustakawan/staf 

pegawai yang dibiayai sendiri oleh UPT perpustakaan 

adalah ; 

- Kursus IImu Perpustakaan selama B bulan di UGH 

sebanyak 5 orang. 

Hengikutsertakan dalam berbagai seminar yang 

berkaitan denSan tema perpustakaan. 

III. 3. Pusat Layana)~ Bibliografi Perguruan Tinggi 

Terbentuknya Pusat Layanan Bibliografi Per

guruan Tinggi (FLBPT) diarahkan dalam rangka pem

bentukan pangkalan data bibliografi Indonesia dan 

terlaksananya aksas terhadap bahan pustaka yang ada 

pada perpustakaan perguruan tinggi. PLBPT ini ber

fungsi sebagai panlkalan jarinlan kerjasama biblio

grafi yang menjadi dasar untuk jaringan kerjasama 

pemanfaatan sumber informasi seeara terpadu. PLBPT 
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dibebani tanSsung jawab terhadap pembinaan katalog 

induk dari seluruh koleksi yang dimiliki oleh UPT 

perpustakaan di perguruan tinssi dan berfunssi se~ 

bagal sumber cantuman bibllografi basi perpustakaan. 

Tugas PLBPT adalah sabagal berikut 

- Mengumpulkan dan menlantomasi·. cantuman data 

bibliografi, yang terdiri disertasi, tesls dan 

laporan penelitian yang gilirannya dlharapkan 

dapat terbentuk pangkalan data bibliografi per

pustakaan PTH di Indonesia. 

- Membuat pangkalan data buku yang dlbeli dari 

dana bantuan luar negeri dengan menyediakan 

katalog turunan buku tersebut. 

- Membuat penyusunan pedoman pengisian Format 

Standar dan pengoperasian yang telah 

ditentukan, sehingga terdapat )eseragaman dalam 

pengisian lembar kerja. 

Pada saat ini, dari 14 perguruan tinggi neleri 

telah berhasil dihimpun cantuman data disertasi, 

tesis dan laporan penelitian. Diharapkan pada masa 

mendatang telah mampu meneakup seluruh UPT Perpusta

kaan PTN dan If.enjadi keliatan rutin baginya ..Cantuman 

data yang dikirimkan ke PLBPT dihimpun dalam bentuk 

MARC (l1achine Readable Catalogue) dan dikerjakan 

denlan memakai INDOMARC berdasarkan standar peng

k,atalogan AACR II level two. , 
I 

i 
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Menurut Retno Prabandari. MA Kepala Seksi 

Layanan Bibliografi Perguruan Tinggi UKKP-P3T-BLN.~' 

tujuan PLBPT adalah sebagai alat untuk menghimpun 

cantuman data bibliografi seluruh PTM, yang memung

kinkan pembentukan pangkalan data bib 1iografi. 

Pangkalan data bibliografi kelak merupakan cikal

bakal pembentukan katalog induk PTM dan katalog induk 

perguruan tinggi lokal. Adanya pangkalan data 

bibliografi tersebut akan membantu perpustakaan PTM 

dalam menyediakan jasa kes'iagaan mutakhir (current 

awareness services) yang sangat berguna bagi pemakai 

perpustakaan dan menaegah terjadinya tumpang tindih 

penelitian dl lingkungan perguruan tinggL 

Agar dapatterlaksana kegiatan pengumpulan data 

aantuman bibliografi dari seluruh perguruan tinggi, 

maka diperlukan sarana pendukung yang terdiri 

dari 
6) 

1. Komputer, yang terdiri dari personal computer 
dan perangkat keras (hard ware). Adapun pe
rangkat yang dipakai adalah CDS/ISIS (Computeri
zed Documentation Services/Integrated Set of 
Information System), suatu perangkat Iunak yang 
diperoleh dari UNESCO. 

~Retno Prabandari, Layanan Bibliografi Perguru
an Tinggi : Tugas dan Peranannya, makalah Lokakarya 
Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Bogor 
11 - 13 Februari 1992. 

<'Ibid. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN PERANAN UNIT KOORDINASI KEGIATAN PERPUSTAKAAN....LEMBAGA PENELITIAN UNAIR



62 

2. 	 Operator Xomputer 
Operator kOulj:'uter mutlak diperlukan untuk lIlElIll
bantu pemasukan data ke dalam komputer. Daium 
hal in1 UKKP telah mengkoordinasikan kegiatan 
pelutihan berupa kursus Bspresiasi komputer dan 
panlkatalogan serta penyuluhan di perluruan 
tinggi negeri seeara ~ berkesinambungal"\. Perlu 
diketahui bahwa pada saat ini telah dilatih 
operator komputer dari seluruh perpustakaan 
PTN. 

Pada saat ini PLBPT telah berhasil menerbitkan 

himpunan aantuman data disertasi, tesis dan laporan 

penelitian yang telBh diedit, divalidasi dan diveri 

fikasi berasal dari 14 perguruan tingli dan telah 

didistribusikan ke 48 PTN sampai pada fakultas

fakultasnya. 

Pengiriman data bibliografi dari ke 14 PTN di

sesuaiklJ~n dangan kriteria sabalai berikut 
? l 

- data bihliografi dikirim dalam bentuk pita mag
netik atau di::;ket 
data bibliografi sesuai denlan format USMARC 

- data bibliografi USHARC darilibrary of 
CongresS" akan diutamakan, data diluar format 
USHARC dapat diterima bila dibuat berdasarkan 
pedoman AACR-2 level two. 

~ tajuk subjek LC diperlukan untuk semua data 
bibliografi 

- tajuk subjek MESH diperlukan untuk bidang ke
dokteran dan kesehatan 

- Domor DOC dicantumkan pada setiap aantuman 
- kode untuk setiap perpustakaan penerima harus 

ditamb&hkan 
- pad& field HARC 850 untuk holding libraries. 

UPT Pcrpustakaun akan menerima dari UKRP 

- Separungkat kBrtu katalog yang disertakan pada 
setl~p buku yang dikirim atau, 

7Hohamad Aries, Op~ Cit. 
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- Cantuman data HARC dalam bentuk disket seperti 
yang dikirim ke UKKP. 

Pada Baat ini telah terkumpul cantuman data 

bibliografi sebanyak lebih kurang 10.000 cantuman. 

Dalam rangka menginformasikan setiap kemajuan yang 

telah dilaksanakan oleh PLBPT dilakukan komunikasi 

~,elalui telepon, faksimil atau surat menyurat kepada 

seluruh UPT Perpustakaan PTN. 

UPT PerplJ stakaan ITS, dalam rangka mendukung 

PLOPT khuBusnya dalam pembentukan pangkalan data 

bibliografi, telah mampu mengirimkan cantuman data 

bibliografi terdirl dari disertasi, tesis dan laporan 

pellelitian sebanyak 800 judul (cantuman), yang ter

bagi dalum duu tahap. Tahap I 200 judul (cantuman) 

dan tahap II 800 judul (cantuman). UPT IKIP Surabaya 

haitim bisa berpartisipasi untuk mengirimkan cantuman 

data bibliogrBfi pada PLOPT. Hal ini karena PLBPT 

pada saat ini ma9ih difokuskan pada ke 14 perguruan 

tinggi. Pengiriman cantuman data bibliografi tarsebut 

dengan menggunakan disket. 

Dalam pembuatan katalo. induk perguru~n tinggi. 

UPT PerpDstukuan ITS dun UPT Perpustakaan IKIP 

Surabaya saat ini sedang dalam proses untuk pengirim

nn judul buku-buku beserta diskripsinya dalam pem

},J",t'.ln k;d.rdoi'. induk pergl.lruan tingEli ini direncana

kan menoakup ke 49 PTN di Indonesia. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN PERANAN UNIT KOORDINASI KEGIATAN PERPUSTAKAAN....LEMBAGA PENELITIAN UNAIR

http:J",t'.ln


64 

II1.4. Pusat Teknologi Perpustakaan dan Informasi 

Pcmbentukan Pusat Teknelogi Perpustakaan dan 

InfermBsi (PUSTEPI) ditujukan untuk pemsntauan seeara 

terus menerus Pllda penerapan teknologi baru di bidang 

perpustakaan dan informasi. tarutsma yang menyangkut 

teknologi pcmakaian komputer dan komunikasi data. Hal 

ini sajalan dengan pentinlnya antomasi dan komun(kasi 

data pada perpustakaan khususnya dalam upaya mengem

bB,ngkan jaringan kerjasama penlanfaatan sumber in for

masi secara terpadu. Dleh karena itu, diperlukan 

uaaha pcningkatan mutu staf perpustakaan, untuk rnarnpu 

menguasai dan memanfaatkan teknologi baru tersebut. 

Sehubungan dengbn hal di atas PUSTEPI akan rnem

berikan layanan sebagai berikut ; 

1. 	 Peragaan berbagai peralatan dan perangkat lunak 

untuk mendukung kegtBtRn perpustakaanyanl 

sudah beredar di pasaran. 

2. 	 Latihan dan kursus janlka pendek dalam mengope

rasikan perangkat keras maupun perangkat lunak. 

dan juga melaksanakan kursus yang sudah diran

cang seuuai denlan kebutuhan. 

3. 	 Nasehat dan pengarahan dalam menentukan perang

kat keras dan peronlkat lunak yang akan dipakai 

dalam rBngka antomasi perpustakaan; membantu 

menangBnl masalah-masBlah operasinal dalam men
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( 

jalankan ~ntomnsi perpustakaan; memberikan 

penlarahan dalam menyusun rencana pemakaian 

kemputer dan komunikasi data. 

Pada UPT perpustukaan tempat lokasi penelitian, 

pelaksanaan kegiatan PUSTEPI eleh UKKP pada dasarnya 

belum mampu dilaksanakan seeara optimal, dalam arti 

layanan PUSTEPI di atas dalam banyak hal belum mampu 

dirasakan elch UPT perpustakuan lokasi pcnelitian. 

Pada UPT Perpustakaan ITS layanan PUSTEPI yang di

berikan adalah pcmberian orientasi menlenai bara 

pengisian format CDS/ISIS pad1:t tahun 1988, juga di 

bidang pengadaan, yakni pomberian orientasi model 

pcngisian pada standar dan format untuk buku yang 

dibutuhkan maupun yang akan dikirimkan ke dalam ben

tuk disket pada tahun 1991. Kegiatan layanan PUSTEPI 

tcrsebut dilakuk1:tn dengan mengirimkan tenala dari 

PUSTEPI ke UPT Perpustakaan ITS. Pada UPT Perpustaka

an IKIP Surabaya hal ini masih belum dilakukan. 
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PEMBAHASAN 

Darl beberapa data yang Lelah dijelaskan di muka, agar 

memperoleh bobol yang lebih tinggi, maka dalam bab ini akan 

dilakukan pernbahasan tentang data-data tarsabut; dangan 

ruaksud agar diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai 

peronan UKKP dalam mengernbangkan Perpusta,kaan Perguruan 

Tinggi Negeri, Agar mudah untuk dapBt dipahami pembahasan 

abHl dilakukan per item dan tugas-tugas URRP yang gilirannya 

dapat ditarik kesimpulan, Selanjutnya pembahasan per item 

dapat dijelaskan sebagBi berikut, 

IV.l. 	Pembahasan Kegiatan UKKP di Bidang Pengadaan, Bahan 

Puslaka 

Pentingnya pengadaan bahan pus taka bagi suatu 

perpustakaan. perguruan tinggi (PT) merupakan suatu 

realitas yang tidak dapat dipungkiri. Eksistensi per

p!Jstakaan PT adalah ditentukan oleh bahan pustaka yang 

dimilikinya, Koleksi bohan pustaka yang mampu memenuhi 

kebutuhan para pemakoinya. akan rnenjadikan perpustaka

an PT uebagai sebuah lembaga yang kehadirannya 

~urlDntiD9a dibutuhkan dan menentukan perkembangan. 

Nnffiun iambaran menienai suatu perpustakaan PT dengan 

koleksi bahnn pustakanya yang mampu menjawab kabutuhan 

parn pen,nkainya seringkali sulit untuk dikelemukan. 

Banyak porp!Jstaknan PT hadir dengan koleksi bahan 

66 
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pustakanya yang sudah "out of date" atau kale.upun 

banyak kulcksi bahan pustaka yang "uP to date"/terbaru 

seringkali berasal dari hadiah dan bukan dari hasil 

pembelian melalui seleksi yanl dilakukan aleh perpus

takaan. Akibatnya koleksi bahan pustaka yang dim!l!k!. 

kurang mampu memenu h i kebu tu han pemaka inyll. (mahasisllB;, 

dosen,pencliti. dan sebagainya). 

Hal tersebut disebabkan minimnya perhatian dari 

pimpinan lembaga terhadap pengembangan bahan pustaka. 

Seringkali sebulh perpustakaan PT denlan bangunan 

gedung yang megah dan fasilitas-fasilitas fisik yanl 

dimilikinya dirasa sebalai suatu hal yang sudah 

mBmadai, dan kurang perhatian terhadap koleksi bahan 

pustakanya ataupun kualitas dari pengelolanya. Per

soolan klasik bahan pustaka ini terfocus pada persaal

an sumber dana yang minim sedang bahan pus taka lebih

lebih buku-buku terbitan luar negeri maupun jurnal

jurnal ilmiah dan majalah harganya relatif mahal dan 

setiap tahun mengalami kenaikan. Juga proses seleksi 

yang belum efektif (asal). 

Hinimnya parsoalan dana ini, dibenarkan Dleh 

kepaia UPT Perpustk8an ITS lbu Ora. Narkanti dan 

}.epala. UPT Perpustakaan IKIP Surabaya Drs. Soemarspno, 

sohinggo harus "pandai-pandai" mengaturn,ya untuk 

!lungadaBn hahan pustaka dan kegiatan-kegiatan perpus~ 

tBkaan lainnya, 
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Untuk mengatasi persoalan tersebut, upaya UKKP 

menunjukkan suatu kerja yang cukup serius, teliti, 

sistematis dan terkoordinasi. UKKP telah melakukan 

hubungan koordinasidengan p~hak-pihak terkait seperti 

Ditjen AnggRran DepKeu, Bank Indonesia. Bappenas, 

Irjen Depdikbud. Biro Perlengkapan Dekdikbud dan 

sebagainya dalam menlatasi persoalan pengadaan bahan 

pustaka. Hal ini dilakukan, agar bantuan dana dari 

luar negeri dapat didayagunakan seoptimal mungkin 

untuk memperoleh buku-buku dan jurnal ilmiah terbitan 

luar negeri. 

UntlJk menghindari agar bahan pustaka tidak over

lapped serta agar efektif keberadaannya, dalam. arti 

mampu memenuhi kebutuhan para pemakainya dalam me

nunjang TRI DHARMA perguruan tinggi. suatu alur kerja 

yang sistematis telah diterapkan mulai dari seleksi, 

pemesanan dan penerimaan bahan pustaka. 

Hamun demikian. kegiatan pengadaan bahan pustaka 

ln~ juga tidak luput dari adanya kendala-kendala 1) 

1. 	Duplikasi dari buku-buku yang sudah dimiliki 
atau sudah dipesan dari sumber lain. 

2. 	 BUku-buku yang dipesan ada yang sudah tidak di
cetak (out of print) .tau tidak dipasarkan lagi 
(out of market). sehingga pengadaannya sukar di
penuhi. 

"!1oh;;mad Arj f,C;. f'engada&n Buku dan .Jurnal 
Negeri,1 hiiah Ll.lar th:&(eri ME:la.lui Bantuan Luar 

PerguruanMakalah 1.,)\:alwn'!3. Peng'"mbangan Perpustakaan 
Tinggi N~llcri, Boger 11 - 13 Februari 1992. 
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3. 	 Apabila frekwensi pesanan dari perguruan tinggi 
Dukup tingRi, roaka UKKP akan dilanda oleh pasan
an yang Dukup banyak, sedangkan apabila pesanan 
rendah, maka UKKP harus berusaha agar pesanan 
dapat mencapai harga yang dipesankan. 

4. 	Belum. ada koordinasi tugas yang jelas dalam hal 
seleksi, sehingga judul-judul buku yang' dipesan 
belum relevsn dengan suatu bidang studio karen a 
seleksi kemungkinan dilakukan secara tergesa
gesa. 

5. 	 B€:lum ada pedoman pengadaan yang dapat dijadikan 
acuan kegiatan. 

Sampai Baat ini, pada UPT perpustaka~n lokasi 

penelitian, pengadaDn bahan pustaka oleh UKKP (bantuan 

dar i UKKP) baru lah berupa bahan pustaka buku. Bantuan 

majalah ataupun jurnal-jurnal ilmiah belum pernah di

lakukan. Pengadaan bahan pustaka tersebut (buku) di-

la~ukan dalam bentuk pemberian "hadiah" atau di drop 
, 

langsung dari UKKP kepada UPT perpustakaan. Jadi bukan 

hasil seleksi sendiri dari UPT perpustakaan sebagai

.ana yang diharapkan dari alur kerja yang telah di

tetapkan olsh UKKP. yakni dengan melalui TIM seleksi 

yang terdiri dari staf pengajar, peneliti dan pustaka

wan kemungkinan kurang mesuai dengan kebutuhan pemakai 

bisa saj.D terjadi dari cara pengadaan bahan pustaka di 

atas. 

Pada UPT perpustakaan ITS yang termasuk salah 

aatu dari 8 perpustakaan PTN sebagai pusat layanan 

disiplin ilmu (PUSYANDIl. keliatan pengadaan bahan 

pus taka yang dilakukan oleh UKKP dalam banyak hal 

tidak jauh berbeda dangan UPT perpustakaan HIP 

Surabaya. KeduDnya sama-sama mendapatkan bantuan bahan 
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pustaka bukan dari hasil seleksi sendiri. yakni UPT 

perpustakaan IKIP Surabaya s,ecara keseluruhan sejutnlah 

510 judul 1319 ehsemplar sedangkan UPT perpustakaan 

ITS secara keselurl1han sejumlah 588 eksemplar. Kedua

nya juga sama-sama belum pernah menerima bantuan dari 

UKKP yang berupa majalah atau jurnal-jurnal ilmiah. 

Hengenai pengadaan bahan pustaka ini, sebagai

mana dijelaskan uleh Bapak Drs. Soemarsono, Repala UPT 

Perpustakaan IKIP Surabaya, pernah mengajukan per

mintaan bantuan bahan pustaka (buku)· kepada URRP 

sebanyak 235 judul dari hasil seleksi sendiri, akan 

tetapi masih belum mampu terealisir. 

Baru pada sekitar bulan Februari 1992,UKKP 

mengkoordinir daftar pesanan dari 49 PTN dari hasil 

seleksi UPT perpustakaan sendiri, balk yang berupa 

buku, jurnal ilmiah maupun CD-ROH, sebagaimanB ter

lihat dalam daftar tabel di muka. Untuk buku UPT 

perpustakaan ITS direncanakan metnperoleh 2150 judul' 

4300 eksemplar. UPT perpustakaan ITS telah berhasil 

mengirimkan bantuan buku yang direncanakan tersebut. 

densan cadangan 502 eksemplar. 

Untuk CD-ROM. jumlah pesanan yang direncanakan 

sebanyak 80 judul 80 eksemplar. Sedan.kan untuk jurnal 

ilmiah ada 46. yang terdiri dari 11 jurnal ilrniah 

ten tang BASIC SCIENCE " ENGINEERING dan 35 jurnal 

ilmiah tentans kelautan. 
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Pada UPT perpu~takaan IKIP Surabaya, bantuan 

buku dari UKKP direncanakan sebanyak 1000 judul/eksero

plar, sehingga kurang 60 judul/eksemplar. Semestinya 

~PT perpustakaan IKIP Surabaya harusnya memenuhi ~ari 

yang ditarletkan bahkan kalu perlu dilebihkan untuk 

pengembangan bahan pusta.ka perpust·akaannya. Untu.K 

CD-ROH jumlah pesanan yanl direncanakan sebanyak 46 

judul 80 ek~eruplar. Sedanlkan untuk jurnal ilmiah ada 

8 tentanl BASIC SCIENCE & ENGINEERING. 

Belum mampu terealisirnya rencana tE!rsebut 

hinlla saat ini menunjukkan betapa sulitnya koordinasi 

pengadaan bahan pustaka pada 49 PTN di Indonesia. 

IV.2. !'embahasan Kegiatan UKKP di Bidang Diklat 

Ditinjau dari Diklat yang dilaksanakan oleh UKKP 

pada UPT perpustakaan lokasi penelitian menunjukkan 

gambaran yang menggembirakan, khususnya dalam rangka 

pegembangBn perpustakaan dalam menyahuti akan tuntutan 

volume pekerjaan yang semakin meningkat dan kompleks. 

Keliatan Dikiat yang dilaksanakan oleh UKKP, jelas

jelas tidak mampu meningkatkan kualitas dari staf 

pegawai/pustakawan dalam ruemberikan pelayanan yaria 

efisien dan efektif. 

KiJdua kepala perpustakaan IlIP Surabaya dan ITS, 

besar dari. UKKP dalam memengakui paranan yang 

Boleh dingembBngkan/meningkBtkan kualitas stafnya. 
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katakan dana/anggaran perpustakaan yang diterima akan 

suIit dapat digunakan untuk pengemban.an star/tenaga 

perpustakaan tanpa adanya bantuan dari UKKP. 

Hanya yang menjadi persoalan adalah pada 

kesiapan aspek rekruitmen dan seleksi tenaga perpus

takaan yang akan dikembangkan. Rekruitmen. dan seleksi 

seringkali masih belum mampu digarap secara optimal, 

bahkan terkesan "asal" untuk memenuhi yanl telah di

targetkan oleh UKKP. Gagalnya atau "molornya" tenaga 

perpustakaan dalam menlikuti jenjang DIKLAT dalam 

banyak hal bisa dijelaskan karena kurang optimalnya 

proses rekruitmen·dan seleksi tenaga yang akan di

kirim. Di samping itu, pada jenjang DIKLAT yang lebih 

tinggi, upr perp"stakaRn seringkali tidak mampu me

nyediakan tenaganya untuk dldidik dan dilatih, 

sehingga terpaksa harus menlBmbll tenaga dari luar 

perpustakaan. Hal seperti terjadi misalnya pada 

program pendidikan 52 limu Perpustakaan dan Informasi, 

khsususnya 52 yang diluar negeri. Keterbatasan ke

mampuan berbahasa Inggris pad. tenag. perpustakaan, 

menyebabkan yanl dikirim mengikuti program pendidikan 

5. tersebut diambilkan .dari star pengajar ataupun star 

udministrasi yang barminat daIBm bidang ilmu perpus

~ukaan. Dan hal lni dilakukan dengan satu surat per

j811jian ka a bahwa setelah menyelesaikan stUdinya. 

yang bersangkutan bersedia bekerja di perpustakaan 
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untuk jangka waktu t'-'rtentu. Hal inilah yang dilakukan 

oleh UPT perpustakaan ITS dan IKIP Surabaya. 

Menurut Ibu Ora. Narkanti, di UPT perpustakaan 

ITS. program sarjana Ilmu Perpustakaan gelar ganda 

(Double degree) yang tela.h diikuti 3 orang tenaganya 

sekarang, dahulunYa juga bukan berasal dari tenaga 

perpustakaan, karen a memang perpustakaan tidak me

miliki tenala yang akan dikirim. Ke 3 orang tersebut 

sekarang telah menjadi tenaga perpustakaan karen a 

b,-,rminat di bidang Ilmu Perpustakaan. 

Langkah untuk mengirimkan tenaga yang bukan 

berasal dari perpDstakaBn dalam mengikuti jenjang 

DIKLAT yang· Iebih tinggi yang diupayakan oleh UKKP 

pada dasarnya merupakan upaya :' terobosan" dalam 

pengambangan perpustakaan PTN. Sejauh ini, persoalan 

yang kurang m,-,nguntungkan dalam pengembangan perpus

takaannya bahkan ruakin mendukunl jalannya mekanisme 

kerja perpustakaan. 

IV.3. Pent!>ah,,!>,,!) Kegiat.an UK_KP di Bidang Pusal Layanan 

Di b1 ~Egr~.~.:! P'('~J'" t=Lu~~~~~~~.~~g~ 

Sebagaimana dijelaskan di muka. tujuan PLBPT 

adalah aebagai alat untuk menlhimpun ~antuman 	 data 

yangbibliografi dari seIuruh PTN di Indonesia. 

bibliografi.me.ungkinan pembentukan pangkalan data 

j asa CURRENTGilirannya PLBPT akan mampu menyediakan 
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AWARENESS dan berguna Hlencegah terjadinya ovel'lapped 

penelltian di perguruan tinggi. 

Layanan dari PLBPT hingga saat ini baru menerima 

dan menledit cantuman data dari 14 PTN. yang membentuk 

jarinlan kerjasama antar perpustakaan. Namun. hingga 

saat ini jaringan kerjasBma antar perpustakaan PTN 

bellJll'! mampu berfungsi denlan menggunakan teknologi 

automasi. 8kan tetapi masih manual sifatnya. misal 

melalui surat-menyurat, telephon dan sebalainya. 

UPT perpustakain IIIP Surabaya. bukan termasuk 

anggota jaringan kerjasama dari 14 PTN. Walaupun 

begitu bukan berarti UPT perpustakaan IIIP Surabaya 

tidak dapat merasakan peranan PLBPT yang diselenggara

kan oleh UKIP. Dari terbitan himpunan data disertasi. 

tesis dan laporan penelitian yang telah didistribusi

karl ke yang PTN, peranan PLBPT tersebut dapat terasa

kan lebih dari itu. UPT perpustakaan IKIP Surabaya 

dapat memanfaBtkan informasi seeara bersama (resource 

sharilig) dan mela.kukan pinjam antar perpustakaan. Ini 

berarti secara tidak IBngsung, IIIP Surabaya telah 

pula .asuk dala. jaringan kerjasama perpustakaan PTN. 

Har.ya bedanya dengan UPT perpustakaan ITS, IIIP 

Surabayabelum mengirimkan cantu.an data disertasi, 

to"is dQn 18poran penelitian yang dimilikinya ke dalam 

bentuk disket ke PLBPT. 
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Dari sini, dapatlah dikatakan bahwa jaringan 

kerjasama antar perpustakaan PTN dalam banyak hal 

masih belum mampu berfungsi seeara optimal. Atau 

dengsn i'8ta lain PLBPT belUlll II'I!1.mpu men-yo kong ter

bentuknYB jaringan kerjasama antar perpustakaan PTN. 

Sampai saat inl, beberapa kendala yang dihadapi 

olch PLBPT dalam mengedit eantuman bibliografi yang 

telah masuk adalah sebagai berikut :u 

1. 	 Kesalahan dalam pengisian lembar kerja. 

Kesalahan Ini tampaknya keeil, tapi akan ber

pengaruh dalam penelusuran data, khususnya ~kan 

memblngungkan operator komputer . 

• 2. Belum ~.danya taat azas dalam penulisan nama 

pengarang. 

Himpunan cantuman data disertasi, tesis dan 

Iaporan penelltian. ternyata banyak nama pe

nellti/pengar8ng Indonesia yang ditulis seeara 
/ 

tidak taut azas (inconsistent). Hal ini memper

sulit penelusuran informasi. Oleh karena itu 

pedoman ten tang penulisan nama-nama pengarang 

seear. taat azas sangat diperlukan agar memper

mudah penelusuran. 

2'Betno Prabnndari. Layanan Bibliografi Perguru
an Tinggi : Tugn~ dan i'eranannya, Hakalah Lokakarya 
Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri, 
Bogor 11 - 13 Februari 1992. 
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3. 	 Rekurang pahaman dalam membaca pedoman pengisian 

lembar kerja. 

Kesalahan-kesalahandalam pengumpulan cantuman 

data bibliografi akan dapat ditanggulangi apa

bi 18. petunjuk yang terdapat di dalam pedoman 

pengisian lembar kerja dibaca dengan teliti. 

4. 	 Kurangnya penlkatalog yang terlatih. 

Agar PLBPT dapat berfunlsi secara optimal, maka 

peran aktif dlni pada semua UPT perpustakaan PTN 

sangal diharapkan, yakni denlan mengirimkan cantultlan 

data disertasi. tesis, dan laporan penelitian secara 

rutin ke dalam bentuk disket. 

IV.4. 	 Pembahasan Kegiatan UKKP dt 9tdang Pusat Teknologi 

Per talcaan dan Informasi 

Ditinjau dari keliatan URRP pada PUSTEPI yang 

ditujukan untuk melakukan pemantauan secara terus' 

menerus pada penerapan teknologi baru di bidang per

pustakaan dan informasi, terutama yang menyangkut 

teknologi pemakaian komputer dan komunikasi data, 

dalam banyak hal masih belum mampu menunjukkan peran

annya pada UPT Ic'erpustakaan. Pada UPT perpustakaan 

IKIP Surabaya. boleh dikatakan keKiatan PUSTEPI ini 

belum mBmpu dirasakan peranannya. Pada UPT perpustaka

an ITS, masih terbatas pada persoalan pemberian 

orienta~i serta pengenalan teknologi komputer dan 

komunikasi data. 
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Belum dapat dirasakan peranannya PUSTEPI ini 

disebabkan karen a disamping minimnya persoalan dana 

yang tersedia juga belum/kurang tersedianya t~naga 

perpustakaan yang mempunyai kualifikasi mampu 

menguasai dan memanfaatkan teknologi komputer dan 

komunikasi data dalam mengembangkan jaringan kerjasama 

pemanfaatan sumber informasi secara terpadu. Untuk itu 

pada saat ini focus perhatian lebih banyak diberikan 

pada upaya penyediaan dan pengembangan tenaga perpus

takaan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi 

baru dibidang perpustakaan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Tulisan .ini ber~saha untuk memberikan gambaran tentanl 

unit koordinasi kegiatan perpustakaan (UKKP) d~lam me

ngambangkan perpustakaan perguruan tinggi negeri (PTN). 

Setelah lebin kurang 5 tahun sejak dibentuknya UKKP oleh 

P3T~BLN pada tahun 1988. ingin diketahui bagaimana tugas 

koordinasi yang diembannya dalam upaya penlembangan 

perpustakaan PTN. Dari s~rangkaian penjelasan dan data yang 

telal, dipaparkan di. muka, maka beberapa kesimpulan ,yang 

dapat ditarik, dapat dijelaskan sebagai berikut 

1. 	 UKRP merupakan bentukan dari P3T-BLI yang melaksanakan 

tugas-tugas/kegiatan-kegiatan proyek yang telah di

susun dan dirancanakan oleh SATGAS pengembangan per

pustakaan perguruan tingli. Jadi bukanlah sebalai 

suatu "badan" yang bersifat permanen dalam menangani 

koordinasi pengembanlan perpustakaan PTI. Hanakala 

proyek pengembangan perpustakaan PTN dari bantuan dana 

luar negeri ini telah selesai. maka UKKP pun juga akan 

selesai/dibubarkan. 

2. 	 Peranan UKKP setelah labih kurang 5 tahun sejak ter

bentuknya pada tahun 1988. dewasa ini telah mampu 

dirasakan oleh UPT perpustakaan. khus~snya pada 

pelaksansan tugasnya dibidang pendidikan dan Iatihan 

(DIKLAT) dalsm rangka pengembanlan/peningkatan kuali 
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tas tenaga perpustakaan dalam menyahutt tuntutan dari 

para pemakai yang semakin meningkat serta volume 

pekerjaan yang semakin bertambah. Pengembangan kuali 

taa dari tenaga perpustakaan melalui Diklatyang 

sekarang dimiliki oleh UPT perpustakaan dalam bBnyak 

hal tidak mungkin dapat terjadi manakala tanpa adanya 

bantuan dari URKP. Hal ini karena minimnya dana/ 

anggaran yang diterima oleh perpustakaan. Hamun. 

seringkali pada jenjang Diklat yang lebih tinggi, 

perpustakaan tidak mampu menyediakan tenaganya. 

Sehingga terpaksa harus mengambil tenaga dari luar 

perpustakaan baik dari staf pengajar maupun staf 

administrasi yang berminat. 

3. 	 Sampai saat ini, peranan URKP di bidang pangadaan 

pustaka belum mampu difungsikan secara' optimal. 

B8.ntua.n bahan pustaka (buku) masih dalam bantuk 

"hadiah"' sifatnya atau di drop dari UKKP dan be lUl/\ 

merupakan hasil seleksi dari UPT perpustakaBn yang 

bersangkutah. Seleksi sendiri dari UPT perpu~takaan 

baru dalam proses dan sBmp •. i saat ini realisBsinya 

mBsih belum mampu diwujudkan. Bentuk bantuan seperti 

ini. kemungkinan tidBk lagi sesuai dengan kebutuhan 

dari pemakai besar sekali. 

4. 	Jaringan informasi kerjasama antar perpustakaan PTN 

yang difocuskan pada 14 PTN, dalam banyak hal' juga 
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masih belum maropu difungsikan secara optimal. 

Teknologi automa51 belum mampu didayagunakan untuk 

mendukung kerja dar! jaringan tersebut. Pemanfaatan 

informasi secara bersallla (resource sharing) . dan 

kegiatan salinl pinjam antar perpustakaan masih dalam 

bentuk manual sifatnya, seperti ·melalui surat

menyurat, telepon dan sebagainya. 

Upaya-upaya yang mengarah pada penggunaan teknologl 

automasi saat ini sedang dilakukan. 

5. 	 Peranan kegiatan PUSTEPI dalam banyak hal belum 'ma~pu 

dirasakan pada UPT perpustakaan lokasl penelitian. 

Peranannya lIlasih. sebatas pemberian orie~tasi dari 

pengenalan penggunaan teknologi autoroasi. Jadi masih 

belum ~,ampu mengantisipasi perkembangan teknologi baru 

di bidanl perpustakaan. 

6. 	 Pada UPT perpustakaan lokasi penelitian mempunyai 

p,rbedaan "karakteristik", yakni UPT perpustakaan ITS 
• 

m,rupakan salah satu dari 14 perpustakaan PTN yang 

menjadi focus pengembangan tahap I dan merupakan 

anggota jaringan informasl kerjasama antar per,Pustaka

an serta merupakan salah satu dar! B PUSYANDI. sedang 

UPT perpustakaan IKIP Surabaya mertipakan salah satu 

dari 49 perpustakaan PTN yang akan dikembangkan dalam 

tahap kemudian. peranan UKKP dalam pengembangan per

pustakaan mereka dalam banyak hal tidak jauh berbeda. 
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Ini berarti bahwa UKKP menar~h perhatian yan, merata 

terhadap upaya pengembangan perpustakaan PTN. di 

Indonesia. 

Dari beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dl atas, saran-

saran yang dapat agar peranan UKI? dalam pen~embangan per

pustakaan PTN dapat dilakukan secara optimal' adalah sebagi 

berikut : 

1. 	 P'1ngadaan bahan ·pustaka hendaknya, pada persoalan 

seleksi dapat dilakukan sendiri oleh perpustakaan 

dengan dibantu oleh staf pengajar maupun peneliti dari 

pada dilakukan dalam bentuk "hadiah" atau di drop dari 

atas. Hal ini perlu dilakukan agar efektfvitas bahan 

pustaka tersebut untuk dapat memenuhi kebutuha~ pe

makainya dapat terpenuhi. Di samping itu perlu diberi 

kan porsi yang lebih besar terhadap bantuan bahan 

pustaka, majalah atau jurnal-jurnal ilmiah, k~rena 

memberikan informasi secara mutakhir. 

2. 	 Recruitmen dan seleksi ~agi para peserta Diklat 

hendaknya dilakukan seoara ketat dan terstandarisasi. 

Hal ini dimaksudkan agar tidak terkesan hanya memenuhi 

kebutuhan target proyek saja, di samping itu juga 

untuk memperoleh hasil yang optimal yang berguna bagi 

pengembangan perpustakaan PTN. 

3. 	 Sering kurang mampunya perpustakaan menyediakan 

tenaganya ikut dalam program pendidikan 52' baik dalam 
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maupun di luar negeri, karena kemampua~ bahasa Inggris 

yang relatif minia. sehingga terpaksa mengambil dari, 

"luar", maka lJKKP perlu menyelenggarakan kursus-kursus 

bahasa asing (Inggris). Sehingga dengan demikian semua 

program Diklat dapat diikuti dari tenaga perpustakaan. 
sendiri. 
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