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DAB 5 


PENUTUP 


5.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan data - data yang telah diperoleh dalam penyusunan laporan 

praktek kerja lapangan, baik yang dilakukan melalui pengamatan, tanya jawab, 

serta melakukan kegiatan - kegiatan secara langsun& maka diperoleh gambaran 

tentang situasi dan kondisi perpustakaan tersebut. Sebingga dari gambaran 

tersebut dapat disimpulkan sistem pelaksanaan kegiatan perpustakaan Koleksi 

Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga adalah sebagai berikut : 

a. 	 Perpustakaan Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

adalah perpustakaan khusus yang diperuntukkan bagi para DoseD, 

mabasiswa, dan star akademika untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar pada lingkungan Fakultas Hukum. 

b. 	 Sebagian besar kegiatan pembinaan koleksi pada perpustakaan Koleksi 

Khusus Falrultas Hulrum Universitas Airlangga, baik dalam bidang 

pengadaan, pengo~ dan pemeliharaan belum dapat dilakukan ~a 

baik.da.n maksimal, dikarenakan ada beberapa,bambatan dan kendala yaitu 

antara lain: 
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• 	 PENUI1.JP 

LKeterbatasan angganm dana. yang dimiliki perpustak88D Koleksi Khusus 

Fakultas Hukum Universitas AjdanggB. 

2.Keterbatasan fasilitas dan pedengkapan penunjang proses kegiatan. baik 

kegiatan pengolahan untuk pustakawan maupun kegiatan penelusuran 

infonnasi bagi penggWlanya 

c. Sistem peIayanan 

Sistem pel'ayanan pada perpustakaan Koteksi Khusus FalC.ultas 

Hukum Universitas Airtangga menggunakan sistem tayanan yang bersifat 

terbuka nntuk koleksi unum, sedangkan sistem layanan tertutup 

digunakan untuk koleksi referensi dan koleksi tugas akbit. Perpustakaan 

Koleksi KhusllS Fakultas Hukum Universitas Airlangga dapat dikatakan 

bclum mampu mcmcnuhi -sistem layanan dengan bailc, hal ini bisa -dilihat 

dengan tidak adanya beberapa alat bantu penelusuran infonnasi. seperti 

kartu katalog dalam bentuk manual maupun dalam bentuk OPAC soperti 

CDS I ISIS yang merupakan sarana terpentiDg dalam kegiatan pelayanan 

itu sendiri. 

Pada perpustakaan K.oleksi Klwsus Fakultas Hukum Universitas 

Airlanggp tidak terdap~t kartu anggota perpu.~takaan sehingga untuk 

menjadi anggota koleksi khusus tidak memerlukan ,persyaratan khusus 

'hanya cukup dengan menunlukkan kartu tanda m8.baslswa (KTM). 

d. 	 Sistem administrasi pada perpustakaan Koleksi Khusus Fakultas aukum 

Universitas Airlangga Clapat dikatalam belum betjalan sesuai dengan 

prosedur kegiatan administrasi yang semestinya. brena kegiatan yang 
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• 	 PENUTuP 

dilakukan pada bagian admunistrasi hanya me1iputi kegiatan administrasi 

surat rnenyurat saja yaitu pencatatan dan pembuatan surat - sura.1:, baik 

menangani surat masuk maupun surat keluar. 

Sehingga .pad&. ~ya segala kegiatan yang diIakukan perpustakaan 

Koleksi Khusus F8kuftas Hukwn Universitas Airlangga masih banyak kekurangan 

dan befum maksimaI. 

5.ZSaran 

Beberpabal yang mungkin perlu diperhatikan untuk proses kegiatan 

pengembangall pada Koleksi K.1msus Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

antara: lain yaitu: 

1. 	 Dalam hal mcnunjegkeglatan pengadaan k1Heksi bahan pttSta;ka. 

diharapkan pihak koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

segera memiliki alat bantu seleksi seperti -kata.legpenemit untuk. 

mempermudah pustakawan dalam proses pemilihan atau seleksi bahan 

pustaka. 

2 	 Pihakkoleksi kbusus Fakultas Hukum Universitas see.era menerapkan 

pernbuatan kartu. landa anggota ko1eksi khu.,u.,,. sehingga hasH 

pembayarannya dapat dimanfaatkan untuk. penambahan anggaran dana 

bagi pembeliankoleksi~koleksrb8han pustaka yang masih diperltikan. 

3. 	 Dafam barkegiatanpengad'aan koleksibahan pustaka diliarapkan piIiak 

koleksi khusus Fakultas Htilrum mewajibkan semua pihak dosen Fakultas 

Hukum untuk menyumbang koleksi bahan pustaka, guna menambah 
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• 	 PENUTUP 

jumlah koleksi-koleksi yang ada, selain itu juga.bennanfaat untuk proses 

b;1.ajar_b~ mabasiswaFaku1tas Hukum Universitas Airlangga. 

4. 	 Lebih meningkatkan keJjasama secara menyeluruh dengan perpustakaan 

pad8. universitas-universitas hun baik di dalam negeri maupun yang ada di 

)uar negen. untu'k mengeIribangkan isi "infonnasi-infonnasi yang ada agar 

Iebih mutakhir dan berkembang. 

5. 	 Pibak kole'ksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga juga 

diharapkan dapat menambah jumlah koleksi-koteksinya, baik penambahan 

judul-judul baru maupun penambahan jumlah eksemptamy~ mengingat 

kebutuban mahasiswa akan infonnasi semakin meningkat dan 

berkembang. 

6. 	 Dalam hal pcngoIahan, tcrutama yang bcrkaitan. -denpupengkatalogan 

koleksi. pihak koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

dapat segera menerapkan sistem pembuatan kartu katalog, baH: katalog 

~manual maupun dalam bentuk on line seperti CDS I ISIS. 

7. 	 Menyarankan pibak Fakultas Hukum agar dar.t m.emberikan memotivasi 

atau. doro~ kepada pustakawan koleksi khusus dengan memberikan 

reward (penghargaan) bagi _plLUkawan yanggiat bekelja dan dapat 

mencapai prestasi yang maksimal. 

8. 	 Daliun hal pemelibaraan lColekSi bahanpustaka.. sebalmya Iebili 

ditingkatkan. terutama dati segikebersibannya agar 'koleksi tidak mudah 

rusak, serta weeding dan penyemprotan hama. Selain itu juga perIll 
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• 	 PENUTUP 

disediakan alat pemadam kebakaran untuk mencegah tejadinya kebakaran 

bell 

9. 	 Dalam hal pelayanan pemakai pihak koleksi khusus Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga dapat membenahi sarana dan prasarana yang ada 

dengan menambah mej~ kursi# rak bta1og. kotn,puter untuk alat bantu 

penelus~ AC, serta layanan foto copy. 

roo Diperlukan alat bantu penetusuran lnfonnasi seperti kartu btarog manual' 

maupun da1am 'bentuk OPAC seperti CDS I ISIS untuk pelayanan dan 

penetusman infonnasi guna mengbtndari antrian yang panjang. sehingga 

memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan pada -pemalari. 

11. Membenabi letak lokasi gedung dan ruangan koleksi khusus seperti 

dcngan mcmbuat satu pintu masuk,penataaD letakrwmg baca diharapkan 

terpi5ah dengan rak-rak koleksi, untuk ruangan koleksi-koleksi buku 

sebaiknya tidak diberi pembatas atau sekat untuk mempermudah 

pengaWas&D dan mencegah pencurian koleksi bahan pustaka Selain itu 

juga diharapkan menempatkan meja pengolahan dalam ruangan tersenditi 

agar petugas dapat berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan, 

pengo1ahan.. 

12. Untuk layanan maJalah. dan surat kabar yang sudah tidak ter.:pakai 

diharapkan pustakawan dapst memanfaatkanisi'infonnaSi":infonnasmya 

dengan membuat klipiDg mengenaf bidang ilmu-iImu hukum ~ dapat 

dimaDfaatkan o1eh pengguna'koleksikhusus. 
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• 	 PENUTUP 

13. memperbaiki 	 layanan microfiche sebingga dapat dimanfaatkan oleh 

penggunaknleksi .kJmsDS Faku1tas.Hukum Univer.s;tas Airlangga. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan~ 

sehubungan dengan .pengamatan yang kami lakukanpada pelaksanaanpraktek 

leIja lapangan di perpustakaan Koleksi KhususF8.k.Ultas HukumLJriiversitas 

Airlangg~ dengan barapan da.pat memberi sedikit masukan demi kemajuan dan 

perbaikan koleksi khusus Fakultas HUkumUniversitas Aitlangga. 
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