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BABV 

PENUTUP 

Pada dasamya berdUinya PRPM ( Pusat Referensi Pasar Modal) Jawa 

Timur Surabaya ditujukan untuk memenuhi tuntutan dari pemakai, yakni sebagai 

pusat informasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pasar modal. 

Selain kepentingan-kepentingan tersebut, kepentingan untuk melal-ukan 

sosialisasi ( promosi ) serta ekonomi juga merupakan salah satu unsur tujuan dari 

didirikan dan dik~mbangkanya PRPM Jawa Timur. 

Mahasiswa dan para pemerhati pasar modal merupakan bagian dari 

masyarakat pengguna jasa PRPM Jawa Timur, yang selama ini memberikan andil 

yang cukup bagi perkembangan PRPM Jawa Timur. 

V.l Kesimpulan 

Dunia pasar Modal merupakan dunia yang bam. dalam masyarakat 

kita.Oleb karena itu belum banyak yang dapat memanfaatkan ilmu tersebut, 

kendatipun demikian ilmu-ilmu yang terkait dengan pasar modal ini dapat 

dipelajari oleh siapa saja. Tidak banya terbatas oleh para ekonom saja tetapi 

individu-individu dari disiplin ilmu yang lainpunjuga dapat mempelajarinya Dan 

berbicara tentang pasar modal sudah tentu tida..1.c lepas dari peranan Pusat 

Referellsi Pasar Modal selaku pusat referensi, karena referensi-referensi inilah 

yang berpengaruh terhapat fluktuatifnya pasar modaL 
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Pendanaan PRPM didukung oleh kelima badan pasar modal ( SRO ) 

sedangkan dana operasional keseharian diperoleh dari jasa pelayanan, foto kopi, 

penjualan asesoris pasar modal. Didalam PRPM sendiri menyediakan k,oleksi

koleksi yang terkait dengan pasar modal dan sampai saat ini koleksi PRPM Jawa 

Timur mencapai 6945 eksemplar. 

proses pelayanan peminjaman dan pengembalian di PRPM tidak begitu 

berbelit sehingga memudahkan pengguna. Meskipun system layanan -yang 

digunakan adalan layanan system terbuka karen a dengan tingkat kesadaran 

pengguna yang tinggi akan pentingnya infonnasi sangat membantu petugas dalam 
I 

memberikan layanan. 

Sebagian besar koleksi-koleksi yang dimiliki oleh PRPM Jawa Timur 

yang berupa data / literatur merupakan hadiah, dari berbagai lembaga yang telah 

menjalin kerjasamanya dengan PRPM baik lembaga pemerintahan, swasta, 

maupun perusahaan-perusahaan yang telah Go publik. Serta perguruan tinggi 

negeri dan swasta. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa buku yang 

diperoleh dengan cara membeli yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Dengan berbagai keterbatasan hal tersebut diatas PRPM sudah dibilang 

mampu mengadakan pelayanan secara memuaskan bagi pengguna, di lihat dari 

data pendaftaran anggota, pengunjung, dan serta pendapatan ( income ) setiap 

bulannya yang terns meningkat. 
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V.2 Saran 

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oIeh penulis guna petkembangan 

PRPM Jawa Timur Surabaya kedepan yang Iebih baik, sarana tersebut antara lain : 

a) 	 Sebaiknya perlu di adakannya katalog seeara manual pada semua koleksi yang 

ada dengan segera, apabila katalog secara on line belwn bisa di wujudkan 

dalam waktu dekat. Untuk membantu pengguna dalam menelusur unformasi 

yang dibutuhkan dengan lebih cepat 

b) Pengadaan peralatan penelusuran yang bersifat digital periu di kembangkan 

dengan pengadaan layanan internet di tambah karen a mengingat efisiensi 

waktu yang dimiliki serta efektifitas, men gin gat semakin banyaknya pengguna 

layanan di PRPM Jawa Timur. 

e) 	 Karena Jumlah koleksi yang banyak maka untuk Tenaga pustakawan pada sub 

bidang pengolahan data sebaiknya di tambah agar tidak tergantung pada satu 

orang saja sehingga akan lebih terkoordinir dalam melakukan peketjaan, mulai 

dari pengolahan bahan pustaka ( informasi ), sirkulasi dan sebagainya. 

Pedunya disediakan papan khusus untuk penempelan tata tertip, pada lokasi

Iokasi strategis agar terjaganya tata tertip PRPM Jawa Timur itu sendiri. 

d) Memepeduas jaringan kerja mengingat pasar modal merupakan hal relatif 

masih barn, sehingga dipedukan sosialisasi yang cukup intens terhadap 

paradigma pasar modal itu sendiri. Oleh karena itu dengan perluasan jaringan 

akan mempemmdah dalam proses sosialisasi kepada masyarakat mengingat 

semakin banyak jaringan maka semakin banyak pula instasi-instansi yang 

mensosialisasikannya. 
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