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BABV 


PENUTUP 


A. Kesimpulan 

Keberadaan sebuah perpustakaan sangat dibutuhkan bagi setiap orang, hal 

ini karena setiap saat manusia membutuhkan informasi untu" menunjang 

kegiatan hidupnya sehari-hari dan kebutuhan itu dapat terpenuhi di 

perpustakaan, yang merupakan pusat atau lembaga yang menyediakan berbagai 

macam sumber informasi baik yang tercetak maupun non cetak. 

Sesuai dengan perkembangan zaman perpustakaan harus menyesuaikan 

diri dengan berbagai perubahan yang teJjadi, untuk itu menuntut pustakawan 

sebagai pengelola informasi untuk lebih meningkatkan kualitas & 

profesionalitasnya dalam hal penyediaan informasi. Terlepas dari hal diatas 

dengan berakhimya PKL yang dilakukan penulis diruang baca Fakultas 

Farmasi Unair, penulis mendapatkan data-data mengenai situasi & kondisi 

ruang baca Fakultas Farmasi. Sehingga dari gambaran tcrsebut dapat 

disimpulkan bahwa ruang baca Fakultas Farmasi Unalr adalah perpustakaan 

khusus yang diperuntukkan basi dosen, mahasiswa danjuga para pencHti yang 

dapat menunjang proses belajar-mengajar pada Ilngkungan Fakultas Farmasi 

Unair. 

Dilihat dari segi pembinaan koleksi yang mencakup kegiatan pengadaan & 

pengolahan bahan pustaka pada ruang baca sudah dilaksanakan dengan cukup 

baik, hal lni dapat dilibat dari proses pengadaan baban pustaka yang telah 

sesuai dengan ketcntuan yang berlaku secara umum pada kegiatan pengadaan 
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diperpustakaan perguruantinggi yang memperhatikan relevansi, kemuthakiran, 

kelengkapan & kerjasama, meskipun bagian pengadaan koleksi bahan pustaka 

ini terpisah dari roang baca. Sedangkan untuk kegiatan pengolahan bahan 

pustaka telah dilakukan dengan sistem pengolahan yang baik mulai buku 

datang sampai pada penyelesaian baban pustaka, meskipun masih ada sedikit 

kekurangan yaitu dalam hal kelengkapan buku (kartu buku, kantong buku & 

lidah buku) yang menunjukkan identitas sebuah bukn, hal ini dilakukan karena 

koleksi yang ada pada ruang baca tidak untuk dibawa pulang & tidak 

dipinjarnkan. Untuk proses pengolaban bahan pustaka juga sudah dilakukan 

dengan sistem komputerisasi melalui program CDS/ISIS untuk memudahkan 

pengguna menemukan informasi yang dicari, Damun proses pengolahan baban 

pustaka ini agak lama, hal ini disebahkan oleh teIbatasnya jumlah pustakawan 

yang bekerja pada bagian pengolaban. 

Dari segi layanan pibak roang bam Fakultas Farmasi menggunakan sistem 

layanan yang bersifat terbuka, pengguna bebas mencari bahan pustaka yang 

dibutuhkan kemudian langsung membawa ke roang bam tanpa melalui sistem 

pencatatan terlebih dahuIu, kecuali buku tersebut akan difotocopy keluar barn 

dilakukan sistem pencatatan baban pustaka sehingga dengan sistem yang 

demikian maka memperbesar tingkat kehilangan koleksi dan juga tidak adanya 

data untuk mengetahui tingkat penggunaan perpustakaan misalnya: mengetahui 

buku apa saja yang sering dipinjam, buku yang hilang dll. Selain itu juga 

disediakan fasilitas layanan internet yang cukup murah khusus bagi mahasiswa 

Fakultas Farrnasi. 
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<1Ja6 'll 

4'emltup 

Untuk kegiatan administrasi pada ruang baca Fakultas Fannasi sudah 

berjalan dengan baik. namun brena keterbatasan wewenang yang diberikan 

oleh Fakultas Fannasi kepada pibak roang baca maka kegiatan administrasi 

banya mencakup kegiatan smat- menyurnt baik untuk surat masuk maupun 

surat keluar sedangkan untuk administrasi keuangan pihak ruang baca tidak 

mengelola secant urnndiri namun diatur langsung oleh sub bagian keungan dan 

personal Fakultas Fannasi. 

Sehingga dari Kesimpulan yang telah dikemukan dalam Laporan PKL ini, 

terlihat bahwa mekanisme keJja Unit Layanan fnformasi & Referensi Fakultas 

Fannasi Unair masih sangat sederhana, dan terbatas terbadap kebijakan 

F akultas Farmasi sebagai lembaga induknya. 

B. SaI'llD 

Untuk meningkatkan pelayanan & mengembangkan roang baca Fakultas 

Farmasi ada beberapa hal yang perlu diperbatikan antara lain : 

I. Untuk lebib meningkatkan proses pelayanan kepada pemakai 	maka 

perlu adanya peningkatan profesionalitas yang dimiliki oleb 

pustabwan, mengingat tugas kepustakawanan yang banyak sehingga 

proses kegiatan pengolahan bahan pustaka, pelayanan & penelusuran 

informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat & mudah. 

2. 	 Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna perlu adanya sistem 

sirkulasi yang jelas yaitu dengan mernasang kelengkapan bahan pustaka 

(kantong buku, Iidah buku, kartu buku) sebagai identitas bahan pustaka 
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dan juga melakukan sistem pencatatan koleksi yang dipinjam beserta 

nama penggunanya dan untuk menghindari koleksi yang hilang atau 

tidak dikembalikan maka diwajibkan untuk meninggalkan tanda 

pengenal sebagai jaminan koleksi bahan pustaka yang dipinjam. 

Dengan sistem pencatatan ini bisa digunakan sebagai laporan kepada 

pimpinan maupun pengguna dalam bentuk statistik layanan, sehingga 

melaIui slatistik tersebut dapat diketahui tingkat penggunaan 

perpustakaan misalnya: untuk mengetahui buku apa saja yang paling 

senng dipinjam untuk dibaca oleh pengguna, yang dapat digunakan 

sebagai dasar evaluasi untuk menentukan kebijakan pengembangan 

perpustakaan untuk selanjutnya.(GambIIr ke\engkapan bulru terlampir) 

3. 	Untuk meningkatkan keamanan terhadap bahan pustaka maka perlu 

adanya pembenahan lata ruang yang ada diruang baca khususnya 

mengenai penempatan rak koleksi bahan pustaka, mengingat kebutuhan 

pengguna yang semakin banyak & untuk menekan tingkat kehilangan 

koleksi bahan pustaka maka alangkah baiknya apabila tata letak rak 

koleksi bahan pustaka diberi sekat (pembatas) sehingga pengguna 

banya mempergunakan 1 jaIan sebagai pintu untuk keluar masuk & juga 

perlu ditempatkan seorang petugas yang mengawasi lalu !iotas 

peredaran koleksi baban pustaka. (Saran denah tala lUang terlampir) 

4. Untuk memudahkan pengguna dalam rnencari koleksi yang dibutuhkan, 

perlu adanya penggantian katalog teroetak yang berupa jilitan dengan 

ka:rtu katalog dan juga proses penelusuran informasi rnelalui katalog 
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COSIISIS secepat mungkin dapat digunakan oleh pemakai untuk 

mempereepat proses penelusuran informasi, menginggat semakin 

beragamnya jumlah koleksi yang dimiliki oleh mang baca . 

. 5. 	Perlu adanya pembuatan Kartu tanda anggota perpustakan bagi 

pengguna ruang baca, selain bermanfaat sebagai identitas diri ketika 

akan meminjam koleksi untuk dibaca alau difotocopy maka KTA 

tersebut dapat disimpan oleh petugas mang baca untuk sementara, dan 

juga dari pembayaran KTA ini dapat menambah pemasukan dana bagi 

pihak ruang baca untuk membiayai kebutuhan mang baca sendiri. 

6. 	Perlu adanya penambahan fasilitas seperti kursi, mengingat semakin 

banyaknya pengguna yang datang ke ruang baca untuk membaca 

maupun mengerjakan tugas. 

7. 	Untuk lebih meningkatkan pelayanan yang dibe.rikan oleh perpustakaan 

kepada pemakai dengan sistem layanan terbuka dimana pemakai tidak 

boleh membawa pulang bahan pustaka, maka a1angkah baiknya apabila 

pihak ruang baca memberikan fasilitas peJayanan Over night kepada 

pemakai yang membutuhkan bahan pustaka. 

Demikian hasil kesimpulan dan saran hasillaporan Praktek ketja lapangan 

yang penuljs kemukakan, semoga dengan saran yang telah dikemukan diatas 

dapat memberikan sedikit masukan bagi kemajuan & perbaikan kualitas Unit 

Layanan Informasi & Referensi Fakultas Farmasi dalam meningkatkan mutu 

pelayanan kepada pengguna. 
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