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DOKUMEN PENDUKUNG 

Lampiran I 
Buku Pengembangan Pustaka 
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Lampiran II 
Buku Peminjaman Pustaka 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN ... INES DWI RAHAYU



 

 
224 

Lampiran III 
Agenda Penerimaan Koran 
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Lampiran IV 
Buku Induk Majalah 
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Lampiran V 
Buku Induk Pustaka Buku dan Jurnal 
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Lampiran VI 
Katalog Pustaka Buku dan Jurnal 
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Bukti Katalog Dalam Terbitan Yang Tertera Di Buku
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Lampiran VII 
Bukti Katalog Dalam Terbitan Yang Tertera Di Buku

 
Bukti Katalog Dalam Terbitan Yang Tertera Di Buku 
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Lampiran IV 
Outline Wawancara 

 
Berisi dokumen – dokumen outline dan hasil wawancara atau dokumen 

survei yang digunkan dalam proses survei ke instansi. 
Narasumber             : 
Bapak Heru Budiantoro, S.Sos 
NIP. 195810113 198203 1006 

Interviewer : 
Ines Dwi Rahayu  
 NIM. 081310113002  

Lokasi                       : 
Balai Pengkajian dan Pengembangan 
Komunikasi dan Informatika Surabaya 
Jl. Raya Ketajen No.36, Gedangan, 
Sidoarjo, Jawa Timur 61254 

Waktu Appointment   
Tanggal Wawancara  :  13 Maret 2015 
Jam Mulai                    :  14.00 WIB 
Jam Selesai                  :    15.30 WIB 

Tujuan Wawancara   : 
Mencari informasi terkait dengan proses 
bisnis yang ada di instansi BPPKI 
Surabaya sebagai penunjang penyelesaian 
tugas analisis sistem informasi sekaligus 
sebagai bahan tugas akhir. 
 

Pengingat                     : 
Proses Pengusulan Pustaka, 
Peminjaman, dan Pengembalian. 
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Agenda                      : 
Perkenalan 
Latar Belakang Proyek 

1. Untuk menganalisa sistem yang 
ada di perpustakaan BPPKI 
Surabaya dengan tujuan akhir 
dapat membuat sebuah aplikasi 
perpustakaan yang dapat 
bermanfaat bagi perpustakaan di 
instansi BPPKI Surabaya dan 
dapat membantu menangani 
permasalahan yang terjadi serta 
mempermudah proses pelayanan 
perpustakaan. 

2. Untuk memenuhi tugas analisis 
sistem informasi dan sebagai 
bahan untuk tugas akhir juga. 

Pendahuluan 
           Permohonan Ijin Observasi 
           Topik – topik yang dibahas 
Topik 1 
           Profil Instansi 
Topik 2 

Perkiraan Waktu        : 
1 Menit 
5 Menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Menit 
 
 
5 Menit 
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          Proses bisnis pada sistem kerja 
saat ini 
Topik 3 
         Prosedur jalannya proses bisnis 
saat ini: 
         1. Bagian yang  terlibat 
Topik 4 
         Permasalahan yang ada dalam 
proses bisnis sistem kerja saat ini.  

20 Menit 
 
 
30 Menit 
 
 
 
10 Menit 
 
 

Kesimpulan 
Sistem Informasi yang dapat dibuat 
aplikasi yaitu  Pelayanan Perpustakaan. 
Karena antara terdapat beberapa 
kekurangan pada pelayanan ini, 
utamanya karena sistem penyimpanan 
data yang masih kurang baik dan 
pengolahannya massih manual. 
Pertanyaan / masukkan dari 
narasumber : 

1. Membuat Sistem Aplikasi 
Perpustakaan. 

2. Sistem Aplikasi Perpustakaan 

5 Menit 
  
 
 
 
 
 
 
 5 Menit 
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baru dibuat dengan ada 
tambahan proses baru, yaitu 
proses pendaftaran anggota dan 
proses kunjungan. 

Penutup 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Menit 

Observasi Secara Umum : 
Narasumber terlihat santai, untuk 
keperluan wawancara tindak lanjut, dapat 
dilakukan via sms dan chat.  

 

Isu / Topik yang belum terselesaikan : 
Spesifikasi dari pembuatan katalog 
pustaka 
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Pertanyaan Detail 
Pertanyaan Jawaban Observasi 

Kapan instansi BPPKI 
mulai berdiri ? 

Instansi BPPKI Surabaya ada saat 
Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor : 
22/PER/M.KOMINFO./6/2008 yang 
telah disahkan pada tanggal 4 Juni 2008. 

Yakin 

Dimana saja jangkauan 
wilayah kerja yang ada di 
BPPKI Surabaya ? 

Wilayah Kerja BPPKI Surabaya antara 
lain JATIM, NTB, dan Sulawesi Barat. 

Yakin 

Kapan pelayanan di 
perpustakaan ini dibuka ? 

Pelayanan di perpustakaan ini dibuka 
pada saat jam operasional kerja BPPKI 
Surabaya yaitu setiap hari senin – kamis 
pukul 08.00 – 16.00 wib dan jumat 
pukul 09:00 -16.00 wib dengan waktu 
istirahat pada hari senin – kamis pukul 
12.00 - 13.00 wib dan jumat pukul 11.00 
- 13.00 wib. 

Yakin 

Proses apa saja yang 
berjalan di perpustakaan 
BPPKI Surabaya ? 

Proses yang berjalan seperti 
perpustakaan pada umumnya yaitu 
proses pengusulan pustaka baru, proses 
penerimaan pustaka baru, proses 
peminjaman sekaligus perpanjangan 

Yakin 
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masa peminjaman, proses 
pengembalian, dan proses pengelolaan 
pembuatan laporan pengusulan dan 
penerimaan pustaka baru, peminjaman 
dan pengembalian. 

Mengapa proses itu perlu 
dijalankan ? 

Karena itu merupakan salah satu fungsi 
dari perpustakaan. Adanya penerimaan 
pustaka untuk mencatat data data 
pustaka yang telah saya terima untuk 
kolek perpustakaan. Selain itu dengan 
adanya penerimaan ini saya juga 
membuatkan katalog sebagai detail 
rincian untuk buku dan jurnal saja.  
Kalau Peminjaman untuk mendata para 
peminjam buku dan jurnal. Biar buku 
dan jurnal tidak ada yang hilang. 
Sedangkan kalau pengembalian untuk 
data bukti buku telah dikembalikan 
peminjamnya, terus untuk mengecek 
buku mana yang belum dikembalikan. 
Kalau laporan itu untuk membuat bukti 
pendataan buku/jurnal yang ada, 
pendataan buku induk majalah , data 

Yakin 
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peminjaman dan pengembaliannya serta 
penerimaan koran. Laporan ini yang 
nantinya akan dikirimkan ke pusat 
balitbang di jakarta. 

Apa saja macam pustaka 
yang ada di perpustakaan 
BPPKI Surabaya ? 

Pustaka di perpustakaan ini ada 4 
macam yaitu buku, jurnal, majalah, dan 
koran. 

Yakin 

Seperti penjelasan 
sebelumnya, perpustakaan 
ini terdapat proses 
pengusulan pustaka baru, 
Kalau ada pengusulan, 
Apakah perpustakaan 
BPPKI Surabaya ini tidak 
menangani proses 
pengadaan pustaka baru ? 

Tidak , itu bukan bagian pustakawan. 
Pustakawan disini hanya menerima 
buku maupun jurnal yang baru. Proses 
pengadaan itu sendiri dilakukan oleh 
kepala sub bagian tata usaha, setelah 
melihat hasil rekapan data pengusulan 
pustaka baru. 

Yakin 

Bagaimana prosedur kerja 
proses pengusulan  
pustaka baru ? 

Proses pengusulan pustaka baru ini 
diadakan untuk satu tahun sekali dan 
diawali dari saya ( pustakawan ) 
membuat kemudian menyebarkan form 
pengusulan pustaka baru.  Form ini saya 
sebarkan ke peminjam yang menjadi 
anggota dalam instansi ini. Dalam form 

Yakin 
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pengusulan ini saya meminta peminjam 
untuk mengisi judul, pengarang, 
penerbit, harga, jumlah pustaka yang 
dibutuhkan untuk diadakan. Setelah itu 
peminjam akan menyerahkan hasil isian 
form pengusulan ke saya. Setelah itu 
saya mencatat kedalam buku besar 
pengembangan koleksi pustaka. 
Kemudian dari buku tersebut nanti yang 
saya jadikan laporan pengusulan pustaka 
baru. 

Pustaka apa saja yang 
boleh diusulkan oleh 
peminjam ? 

Buku dan jurnal saja. Yakin 

Kalau saya bukan sebagai 
anggota, apakah saya 
boleh memberikan usulan 
pustaka baru ? 

Boleh saja, nanti saya catat langsung ke 
dalam buku pengembangan. Asalkan 
usulan pustakanya sesuai dengan bidang 
pustaka yang ada dalam perpustakaan 
ini. 

Yakin 

Bidang pustaka apa saja 
yang ada dalam 
perpustakaan ini ? 

Sesuai dengan instansi, semua buku dan 
jurnal dalam bidang yang berkaitan 
dengan komunikasi maupun 
informatika. 

Yakin 
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Bagaimana prosedur kerja 
dalam proses penerimaan 
pustaka baru ? 

Proses ini diawali dari Distributor koran 
dan majalah menyerahkan koran dan 
majalah ke  Kepala Sub bagian Tata 
Usaha. Kemudian Kepala bagian usaha 
menyerahkan pustaka yang diterima 
baik dari distributor dan pusat yang 
terdiri dari koran, majalah, buku, dan 
jurnal ke saya (pustakawan). Selain dari 
kepala sub bagian tata usaha saya juga 
menerima buku maupun jurnal baru bisa 
juga dari peminjam yang ingin 
menyumbangkan buku, atau mengganti 
buku/jurnal baru sesuai tema buku yang 
dirusak / dihilangkan. Kemudian Saya 
(Pustakawan) melakukan pengolahan 
pustaka. Pengolahan pustaka ini saya 
olah   berdasarkan kategori pustaka. Jika 
kategori pustaka berupa buku / jurnal , 
saya mendata bibliografi buku / jurnal. 
Dari Bibliografi buku / jurnal saya 
membuatkan katalog pustaka secara 
manual dengan mengetik ke Microsoft 
Word. Kemudian saya melakukan 

Yakin 
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pencetakan katalog pustaka. Sedangkan, 
jika kategori pustaka berupa majalah 
atau koran , saya langsung  mencatat 
data majalah / koran ke buku induk 
sesuai kategori pustaka.   Saya  mencatat 
data buku/jurnal  ke buku induk buku / 
jurnal,data majalah ke buku induk 
majalah, dan koran ke buku agenda  
penerimaan koran. Saya menyimpan 
buku induk buku/jurnal, majalah , dan 
agenda  penerimaan koran untuk 
dilanjutkan ke proses pembuatan 
laporan. 
 

Bagaimana cara membuat 
katalog dan no punggung? 

Untuk pembuatan katalog saya tinggal 
melakukan pencatatan ulang dari 
katalog dalam terbitan ( KDT ) yang 
sudah tertera dalam buku / jurnal yang 
saya terima. Untuk no punggung tinggal 
saya tambahi Pepustakaan BPPKI 
Surabaya dan kemudian no.nya saya 
ambil DDC’21 yang ada dalam KDT. 
Jika pustaka yang saya terima ada lebih 
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dari satu stoknya maka saya tinggal 
memberikan tambahan angka satu dua 
sesuai banyaknya stok dari pustaka 
tersebut. 

Bagaimana prosedur kerja 
dalam proses peminjaman 
pustaka ? 

Proses Peminjaman ini ada proses 
peminjaman untuk peminjaman baru 
dan ada peminjaman untuk 
perpanjangan masa peminjaman. 
Peminjaman ini bisa dilakukan oleh 
anggota perpustakaan yang merupakan 
pegawai dari instansi BPPKI Surabaya 
ini dan bisa juga dilakukan oleh pihak 
instansi luar instansi BPPKI Surabaya. 
Peminjam yang merupakan anggota 
kalau pinjam tidak diberikan syarat apa-
apa karena saya sudah kenal. Tapi jika 
pihak instansi luar diberi persyaratan 
yaitu harus menyertakan surat pengantar 
dari instansi.nya. Kemudian suratnya 
saya minta untuk diberikan ke kepala 
sub bagian tata usaha. Jika diizinkan 
maka saya melayani peminjamannya. 
Untuk peminjaman  pustaka baru , saya 

Yakin 
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memberikan katalog pustaka terlebih 
dahulu, kemudian peminjam memilih 
buku atau jurnal yang diinginkan. 
Setelah itu saya akan mencarikan di rak 
apa pustaka yang diinginkan stoknya 
ada apa tidak. Kalau stoknya ada saya 
mencatat nama, judul pustakanya saja, 
dan tanggal pinjamnya saja di buku 
besar peminjam. Kemudian 
peminjamannya menandatangani buku 
peminjamannya. Sedangkan kalau 
peminjaman masa perpanjangan pihak 
peminjam tinggal memberikan 
pustakanya kemudian saya tinggal 
mengganti tanggal peminjamannya 
dengan tanggal peminjaman yang telah 
diperpanjang. Kalau untuk peminjam 
pihak instansi luar itu disertai surat bukti 
peminjaman yang telah saya berikan 
saat pertama kali mereka melakukan 
peminjaman. 
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Apa semua jenis pustaka 
dipinjamkan dan dicatat 
ke dalam buku besar 
peminjaman ? 

Pustaka yang dipinjamkan adalah buku 
dan jurnal. Untuk pustaka koran dan 
majalah syaratnya hanya diperbolehkan 
untuk membaca di sekitar lokasi BPPKI 
Surabaya. Tetapi jika ada peneliti atau 
pegawai yang dari instansi BPPKI 
Surabaya ingin meminjam majalah dan 
koran. Saya berikan ijin tetapi tidak saya 
catat ke dalam buku peminjaman. Buku 
peminjaman hanya mencatat 
peminjaman dengan pustaka buku atau 
jurnal. 

Yakin 

Bagaimana prosedur kerja 
dalam proses 
pengembalian pustaka? 

Proses ini dilakukan seperti proses 
pengembalian pada umumnya. Pihak 
peminjam membawa buku / jurnal yang 
dipinjam kemudian pengembaliannya 
saya cata ke dalam buku besar 
peminjaman. Pihak peminjam nanti 
menandatangani buku peminjaman 
dalam kolom pengembalian. Tetapi jika 
pemijam itu termasuk pihak instansi 
luar, maka disertai surat bukti 
peminjaman yang telah saya berikan 

Yakin 
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saat peminjaman. 

Bagaimana yang harus 
dilakukan oleh peminjam 
jika pustaka yang 
dikembalikan mengalami 
kerusakan atau justru 
pustakanya hilang ? 

Kalau pustaka yang dipinjam tadi dalam 
kondisi rusak / hilang maka pihak 
peminjam harus mengganti pustaka 
tersebut dalam bentuk pustaka juga. 
Disini tidak menerima uang sebagai 
pengganti pustaka yang rusak / hilang. 

Yakin 

Apa bentuk pustaka 
tersebut dalam judul yang 
berbeda atau harus sama ? 

Pustaka yang telah diganti kalau bisa 
harus sesuai judul pustaka yang 
dihilangkan / dirusak. Tetapi jika 
ditemukan pustaka dengan judul yang 
sama, maka saya akan memberikan 
toleransi peminjam mengembalikan 
dalam bentuk pustaka dengan judul yang 
berbeda tetapi dengan tema yang sama. 

Yakin 

Apakah ada denda jika 
pustaka telat 
dikembalikan ? 

Tidak ada denda.  Yakin 
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Bagaimana cara bapak 
mencatat data 
pengembalian jika 
pustaka dalam kondisi 
rusak / hilang ? 

Kalau pustakanya rusak / hilang berarti 
saya catat kembali tanggal 
peminjamannya sebagai perpanjangan 
sampai pustaka kembali dalam bentuk 
baik, baru saya catat pengembaliannya. 

Yakin 

Proses apa saja yang 
diperlukan dibuatkan  
sebuah laporan ? 

Proses penerimaan pustaka, serta 
peminjaman dan pengembalian. 

Yakin 

Siapa saja yang terlibat 
pada proses penerimaaan, 
peminjaman, dan 
pengembalian ? 

Pustakawan. Tetapi untuk proses  
pengusulan yang ada dalam proses 
penerimaan yaitu peminjam. 

Yakin 

Apa saja kendala yang 
bapak alami pada proses 
yang ada ? 

 Butuh waktu yang relatif lama 
sehingga berdampak pada 
pelayanan yang diberikan. 

 Pendataan peminjam yang sudah 
mengembalikan buku atau yang 
telat untuk mengembalikan buku 
dan tidak melakukan 
perpanjangan peminjaman 
pustaka yang disebabkan karena 
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tidak adanya bukti peminjaman 
dan pengembalian pustaka, 
pencarian pustaka yang akan 
dipinjam jika harus mencari 
pustaka tersebut di rak 
sedangkan informasi pustaka 
tersebut tidak diinformasikan 
statusnya apakah buku tersebut 
masih ada atau sedang dipinjam, 
padahal para peneliti yang 
sebagai aktor terbesar sebagai 
peminjam pustaka perlu untuk 
mengetahui informasi koleksi 
pustaka yang ada di 
perpustakaan 

  Pembuatan laporan yang harus 
menyalin ulang data-data yang 
ada di buku besar ke dalam 
microsoft excel.  

 Penambahan masalah baru untuk 
pustakawan untuk tahun 2015 
ini, BPPKI dari pusat meminta 
pustakawan untuk melakukan 
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pendaftaran anggota yang 
nantinya mendapatkan kartu 
anggota dan kartu anggota 
tersebut digunakan sebagai bukti 
seseorang telah menjadi bagian 
dari perpustakaan BPPKI 
Surabaya serta membuatkan 
daftar pengunjung untuk 
mengetahui pengunjung yang 
telah berkunjung di BPPKI 
Surabaya. Sedangkan sekarang 
ini pustakawan belum pernah 
sama sekali meminta anggota 
pustaka untuk melakukan 
pendaftaran anggota dan 
pendataan daftar pengunjung. 

pendaftaran anggota yang 
nantinya mendapatkan kartu 
anggota dan kartu anggota 

bukti 
seseorang telah menjadi bagian 
dari perpustakaan BPPKI 
Surabaya serta membuatkan 
daftar pengunjung untuk 
mengetahui pengunjung yang 
telah berkunjung di BPPKI 
Surabaya. Sedangkan sekarang 
ini pustakawan belum pernah 
sama sekali meminta anggota 

untuk melakukan 
pendaftaran anggota dan 
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