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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas pemberian nikmat
berupa rahmat, hidayah, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Buku
Panduan Layanan Teknis milik Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta. Buku ini mengacu pada Buku Pedoman Perpustakaan Universias
Jenderal Achmad Yani Yogyakara agar memberikan panduan bagi pustakawan
khususnya bagian layanan teknis untuk dapat mengelola sumber daya
perpustakaan sesuai dengan standar.
Penyusunan buku panduan ini memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran
yang mendalam, serta tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
menyelesaikan Buku Panduan Layanan Teknis Perpustakaan Universitas Jenderal
Achmad Yani Yogyakarta ini. Semoga dengan terbitnya buku pedoman ini dapat
bermanfaat bagi penggunanya.
Terbitnya buku ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan dari pembaca
sangat kami perlukan untuk perbaikan buku pedoman ini.

Yogyakarta, 4 Juli 2020
Kepala Perpustakaan

Risty Prasetyawati, SIP., M.A.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Layanan teknis merupakan kegiatan perpustakaan yang berhubungan
dengan persiapan penyajian bahan pustaka hingga dapat dilayankan kepada
pengguna. Panduan kebijakan ini tertuang secara tertulis dimaksudkan agar
kegiatan layanan teknis di masa yang akan datang di lingkungan
Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dapat
terlaksana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kegiatan
layanan teknis meliputi kegiatan pengembangan koleksi, pengadaan,
pengolahan, perawatan dan pelestarian koleksi, penyiangan (weeding), serta
evaluasi koleksi.

B.

Tujuan
Tujuan penyusunan panduan layanan teknis sebagai berikut:
1.
Menyediakan sarana kerja bagi semua pihak dalam melaksanakan
kegiatan bagian layanan teknis di lingkungan Perpustakaan Unjani
Yogyakarta sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara
efektif, terarah, dan tepat.
2.
Mengupayakan standarisasi dalam penyusunan program, mekanisme
kerja, dan pelaksanaan program
3.
Membantu rasionalisasi alokasi anggaran
4.
Menjamin ketersediaan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna
5.
Menjadi sarana penilaian seluruh kinerja bagian layanan teknis

C.

Sasaran
1. Kegiatan layanan teknis dapat dilaksanakan secara terencana, terarah,
dan berkesinambungan.
2. Tersedianya koleksi yang up to date, relevan, cukup, dan sesuai
dengan kebutuhan pengguna

D.

Deskripsi Tugas Layanan Teknis
1.
Menyusun usulan program kerja dan anggaran layanan teknis.
2.
Melakukan survei kebutuhan dan keterpakaian bahan pustaka.
3.
Menghimpun alat seleksi (katalog buku baru, silabus, penawaran dari
penerbit/distributor/toko buku, usulan pengguna, dll).
4.
Menganalisis ketersediaan bahan pustaka di perpustakaan.
5.
Melaksanakan pengembangan koleksi.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Melaksanakan pengadaan bahan pustaka.
Melaksanakan pengolahan bahan pustaka.
Melaksanakan penyiangan dan koordinasi dengan unit terkait.
Melaksanakan pemeliharaan, pelestarian (alih media), dan perawatan
koleksi.
Mengelola softfile dan/atau hardcopy tugas akhir mahasiswa maupun
karya ilmiah sivitas akademika.
Melaksanakan stock opname.
Membuat laporan evaluasi layanan teknis setiap bulan dan akhir
tahun.

E.

Visi dan Misi
Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perpustakaan mempunyai
Visi “Menjadi Pusat Informasi dan Rekreasi Berbasis Teknologi untuk
Mendukung Visi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta”.
Guna mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan juga misi sebagai
berikut:
1.
Menyediakan layanan informasi berbasis teknologi dan responsif
terhadap kebutuhan seluruh unit kerja Unjani Yogyakarta
2.
Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola perpustakaan
berbasis total quality management
3.
Menyediakan ruang publik yang terbuka untuk menikmati rekreasi
dan membangun kreativitas/inovasi
4.
Meningkatkan potensi SDM perpustakaan sebagai pengelola informasi
dan berdaya saing serta memiliki karakter nilai-nilai kejuangan
Jenderal Achmad Yani
5.
Meningkatkan kerja sama perpustakaan baik internal maupun
eksternal Unjani Yogyakarta

F.

Dasar Hukum
1.
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3.
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam;
4.
Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
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5.

6.
7.

8.
9.

10.

G.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor
152/E/T/2011 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya
Ilmiah;
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 13 Tahun 2017
tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
Surat Keputusan Rektor Nomor: Skep/105/UNJANI/XII/2018 tanggal
21 Desember 2018 tentang Renstra Perpustakaan Universitas Jenderal
Achmad Yani Yogyakarta;
Surat Keputusan Rektor Nomor: Skep/106/UNJANI/XII/2020 tanggal
30 Desember 2020 tentang Buku Pedoman Perpustakaan Universitas
Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Daftar Istilah
1.
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak, dan karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku
guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
informasi, dan rekreasi para pengguna.
2.
Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang
diperoleh melalui pendidikan formal sekurang-kurangnya Sarjana (S1) bidang perpustakaan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan
perpustakaan.
3.
Pengguna adalah pengguna perpustakaan (pemustaka) yaitu
perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
4.
Layanan teknis adalah bagian di perpustakaan yang kegiatannya
meliputi semua proses dan kegiatan yang berkaitan dengan perolehan,
pengolahan, dan pengelolaan bahan pustaka.
5.
Pengembangan koleksi adalah seluruh prosedur yang harus dilakukan
dalam rangka menambah koleksi terdiri atas suatu hasil seleksi yang
sistematis dan terarah sehingga tersedia koleksi yang cukup, dan
sesuai dengan kebutuhan pengguna.
6.
Pengadaan bahan pustaka (akuisisi) adalah proses menghimpun bahan
pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pengolahan bahan pustaka merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan
terhadap bahan pustaka seperti inventarisasi, pengecapan, klasifikasi,
katalogisasi, pelabelan, penyampulan, dll.
Koleksi perpustakaan adalah sejumlah bahan pustaka tentang bidang
atau jenis tertentu yang dikelola oleh perpustakaan.
Koleksi rujukan adalah koleksi perpustakaan meliputi karya sivitas
akademik, prosiding, jurnal, majalah, surat kabar, kamus,
ensiklopedia, buku tahunan, direktori, bibliografi, atlas, dll yang
disusun untuk menyajikan informasi dan digunakan sebagai rujukan
namun bukan untuk dibaca seluruhnya. Biasanya koleksi ini hanya
untuk dibaca di perpustakaan dan tidak dipinjamkan keluar.
Koleksi Jenderal Achmad Yani (JAY) corner adalah sejumlah bahan
pustaka yang masuk dalam kurikulum penciri dari Unjani Yogyakarta
yakni Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani (NKJA).
Monograf adalah terbitan yang membicarakan satu kesatuan pokok
bahasan atau lebih yang ditulis oleh satu orang pengarang atau lebih
dapat berupa terbitan tunggal atau berjilid.
Serial adalah publikasi yang diterbitkan dengan frekuensi atau kala
terbit tertentu yang memuat informasi mutakhir dalam bidangnya.
Terbitan berkala merupakan bahan pustaka yang direncanakan untuk
diterbitkan secara terus-menerus. Terbitan berkala/serial meliputi
majalah, jurnal, surat kabar, tabloit, buletin, warta, risalah (laporan
tahunan, bulanan, mingguan), buku tahunan, dll.
Rekaman suara adalah rekaman yang berisi penciptaan kembali
gelombang suara, seperti suara yang diucapkan, menyanyi, musik
instrumental, atau efek suara. Dua kelas utama teknologi rekaman
suara adalah rekaman analog (kaset) dan rekaman digital (audio CD).
Rekaman video adalah suatu rekaman yang berisi gambar visual atau
film yang direkam atau dibuat dengan bahan pita video maupun
piringan video melalui proses elektronik yang pemanfaatannya
dilakukan dengan bantuan tayangan sistem proyeksi elektronik,
televisi atau peralatan lainnya. Rekaman video dapat berupa kaset
video, VCD (Video Compact Disc), DVD (Digital Video Disc atau
Digital Versatile Disc).
Identifikasi bahan pustaka adalah kegiatan memilih bahan pustaka
yang perlu dilestarikan/dirawat/direproduksi sesuai kriteria yang
ditetapkan.
Verifikasi bahan pustaka adalah kegiatan memeriksa kebenaran dan
atau kelengkapan data bibliografis suatu bahan pustaka dengan cara
mencari dan membandingkan informasi pada master file (katalog
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17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

manual maupun pangkalan data elektronik), shelflist (daftar koleksi di
rak), katalog dalam terbitan dan sejenisnya untuk mengetahui apakah
suatu bahan pustaka sudah dimiliki atau untuk mengetahui kebenaran
data bibliografis bahan pustaka tersebut.
Desiderata adalah daftar deskripsi bibliografis bahan pustaka yang
akan diadakan oleh perpustakaan.
Seleksi bahan pustaka adalah kegiatan menilai desiderata dan
mempertimbangkan usulan untuk menetapkan bahan pustaka yang
perlu diadakan oleh perpustakaan berdasarkan kebutuhan dan
kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan.
Katalogisasi adalah seluruh proses pengolahan bahan pustaka sampai
siap dimanfaatkan untuk pelayanan pengguna. Proses mencatat,
memeriksa, dan pengkodean koleksi yang meliputi pengarang, judul,
tahun terbit, penerbit, editor, halaman, edisi, fisik pustaka, dll yang
disusun menurut sistem tertentu sehingga bahan pustaka tersebut
mudah dikenali dan ditemukan.
Klasifikasi adalah proses pengelompokan bahan pustaka berdasarkan
subjek yang sama secara sistematis.
Perawatan pustaka adalah upaya menjaga agar bahan pustaka tahan
lama, berdaya guna, dan berhasil guna. Perawatan bahan pustaka
dilakukan melalui pelestarian dan pengawetan.
Pelestarian bahan pustaka adalah pengelolaan serta perlindungan
terhadap bahan pustaka.
Pengawetan adalah pekerjaan memperbaiki buku, menjilid,
menyampul, atau melaminasi bahan pustaka sehingga lebih tahan
terhadap pemakaian dan penyimpanan.
Alih media bahan pustaka merupakan proses digitalisasi dari media
cetak seperti buku, majalah, koran, foto, maupun gambar ke dalam
bentuk data digital yang dapat direkam, disimpan dan diakses melalui
komputer atau media digital lainnya.
Shelving adalah kegiatan menyusun buku di rak dengan peraturan
tertentu sesuai klasifikasi perpustakaan supaya memudahkan temu
kembali.
Cacah ulang (stock opname) adalah kegiatan pendataan ulang koleksi
mencakup verifikasi lokasi, pemeriksaan koleksi yang tidak ada di
tempat atau hilang, sedang dipinjam, serta memeriksa kondisi fisik
koleksi.
Penyiangan (weeding) adalah kegiatan mengidentifikasi, memilih, dan
mengeluarkan bahan pustaka dari jajarannya sesuai kebijakan
pengembangan koleksi.
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28.
29.

30.

31.

32.

33.

Dewey Decimal Clacification (DDC) adalah suatu sistem untuk
mengorganisasi pengetahuan umum di dunia perpustakaan,
Anglo-American Cataloging Rules (AACR 2) adalah peraturanperaturan pengatalogan sistem Anglo-American yang memuat standar
dalam membuat deskripsi bibliografi untuk berbagai jenis bahan
pustaka.
Koleksi digital adalah sejumlah bahan pustaka yang bentuk dan
formatnya hanya bisa dibaca oleh mesin komputer serta dapat diakses
melalui internet. Format koleksi digital meliputi PDF, JPEG atau
TIFF, MP3 (musik), video, dll.
Koleksi Elektronik adalah sejumlah bahan pustaka yang aksesnya
harus menggunakan alat bantu lain misalnya CD, DVD, kaset, dll dan
masih memerlukan lokasi fisik atau gedung perpustakaan.
E-resources adalah semua bahan koleksi yang membutuhkan akses
komputer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara lokal melalui
komputer personal (PC), mainframe, atau perangkat mobile.
Open public access catalogue (OPAC) adalah sistem katalog
terpasang yang dapat diakses secara umum.
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BAB II
KOLEKSI
A.

Pedoman Umum
Koleksi merupakan unsur penting dari perpustakaan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna. Koleksi perpustakaan adalah semua bahan pustaka
yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disebarluaskan kepada
pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kemajuan sebuah
perpustakaan ditentukan dengan tersedianya koleksi yang berkualitas,
berdayaguna, dan mutakhir. Penyediaan koleksi perpustakaan berorientasi
kepada kebutuhan pengguna dan mengikuti perkembangan teknologi
informasi terkini. Format koleksi perpustakaan mengikuti perkembangan
teknologi informasi, sehingga tidak hanya dalam bentuk tercetak namun
tersedia dalam bentuk elektronik dan digital. Subjek koleksi mencakup
bidang ilmu sesuai kebutuhan program studi, fakultas, maupun lembaga di
lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta untuk
memperkaya dan memperdalam wawasan sivitas akademika.

B.

Tujuan Koleksi
Penyediaan koleksi perpustakaan bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat. Oleh karena itu koleksi perpustakaan perguruan tinggi
tidak hanya disajikan bagi para mahasiswa, pengajar dan peneliti, tetapi bagi
masyarakat yang memerlukannya.

C.

Format Bahan Pustaka
Bahan pustaka Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta tersedia dalam format cetak maupun non cetak. Pengembangan
koleksi perpustakaan jangka panjang akan mengarah pada koleksi
elektronik/digital. Adapun format bahan pustaka sebagai berikut:
1.
Cetak
Bahan pustaka tercetak yang akan dikembangkan terdiri dari:
a.
Buku (book)
Buku adalah terbitan yang merupakan satu-kesatuan bentuk
yang paling umum ditemukan di perpustakaan. Menurut batasan
UNESCO buku adalah terbitan dalam jumlah paling sedikit 48
halaman tidak termasuk halaman judul dan kulit.
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b.

c.

2.

D.

Serial
Serial disebut juga terbitan berkala (periodicals). Serial adalah
publikasi yang dikeluarkan dengan frekuensi atau kala terbit
tertentu yang memuat informasi mutakhir dalam bidangnya.
Serial meliputi surat kabar, majalah, tabloit, jurnal, dll.
Muatan lokal (local content)
Semua karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika
Unjani Yogyakarta seperti laporan penelitian, karya tulis ilmiah,
skripsi, thesis, disertasi, makalah seminar, makalah diskusi,
proceeding, maupun buku panduan, dll.

Non Cetak
Bahan pustaka non cetak yang akan dikembangkan terdiri dari:
a.
Bahan hasil alih media ke dalam bentuk digital dari koleksi yang
dimiliki Perpustakaan Unjani Yogyakarta
b.
Bahan yang terbit dalam format elektronik/digital (born digital)
seperti jurnal elektronik (e-journal), buku elektronik (e-book),
gambar/foto digital, dan bahan audio visual.
c.
Website
d.
Sumber elektronik terpasang, seperti institutional repository
e.
Bahan elektronik dalam bentuk CD-ROM dan DVD.

Jenis Koleksi
Jenis koleksi yang dikembangkan di Perpustakaan Unjani Yogyakarta
dibagi berdasarkan kriteria Subjek sebagai berikut:
1.
Koleksi Umum
Koleksi umum adalah koleksi yang berkaitan dengan referensi
penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. Koleksi terdiri atas buku
wajib matakuliah, referensi, bacaan umum, terbitan berkala, karya
ilmiah, laporan penelitian, dll. Koleksi buku wajib matakuliah dan
pendukung perkuliahan yang dikembangkan meliputi semua subjek
sesuai kebutuhan program studi. Pengelompokan bahan pustaka
berdasarkan subjek ilmu pengetahuan dengan menggunakan sistem
persepuluhan DDC (Dewey Decimal Classification) sebagai berikut:
- 000 Karya umum
- 100 Filsafat dan Psikologi
- 200 Agama
- 300 Ilmu-ilmu Sosial.
- 400 Bahasa
- 500 Ilmu-ilmu murni
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2.

E.

600 Ilmu-ilmu terapan (teknologi).
700 Kesenian dan olah raga
800 Kesusasteraan
900 Sejarah, geografi, biografi.

Koleksi Khusus
a.
Muatan lokal (local content)
Adapun jenis koleksi muatan local (local content) meliputi
semua karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika
Unjani Yogyakarta seperti laporan penelitian, karya tulis ilmiah,
skripsi, thesis, disertasi, makalah seminar, makalah diskusi,
proceeding, maupun buku panduan, dll.
b.
Koleksi Jenderal Achmad Yani Corner
Koleksi Jenderal Achmad Yani (JAY) corner adalah sejumlah
bahan pustaka yang masuk dalam kurikulum penciri dari Unjani
Yogyakarta yakni Nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani
(NKJA).

Standar Minimal Koleksi
Koleksi Perpustakaan Unjani Yogyakarta merupakan sumber
informasi yang berfungsi menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat. Oleh sebab itu koleksi Perpustakaan Unjani
Yogyakarta harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
1.
Jumlah buku wajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) judul.
2.
Judul buku penunjang 2 (dua) kali jumlah buku wajib.
3.
Buku teks sekurang-kurangnya 400 judul setiap prodi;
4.
Koleksi referensi sekurang-kurangnya 80% judul;
5.
Jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya 3 judul berturut-turut
selama 3 (tiga) tahun setiap prodi;
6.
Jurnal internasional sekurang-kurangnya 3 judul berturut-turut selama
3 (tiga) tahun setiap prodi;
7.
Tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi sekurang-kurangnya 2.000
judul;
8.
Prosiding seminar sekurang-kurangnya 10 judul per prodi selama 3
(tiga) tahun terakhir;
9.
Melanggan majalah sekurang-kurangnya 6 judul;
10. Melanggan surat kabar sekurang-kurangnya 6 judul;
11. Memiliki koleksi penciri yang meliputi Nilai Kejuangan Jenderal
Achmad Yani (NKJA).
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Memiliki koleksi/sumber daya elektronik sekurang-kurangnya 2.000
judul.
Memiliki jurnal lengkap yang diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan
Universitas Achmad Yani Yogyakarta.
Melanggan jurnal elektronik yang dapat diakses dari dalam/luar
kampus.
Jumlah koleksi cetak sekurang-kurangnya 10.000 judul dalam
berbagai bidang.
Jumlah koleksi itu lebih dari 80% menunjang kurikulum dari
keseluruhan koleksi.
Persentase penambahan koleksi sekurang-kurangnya 8% setiap tahun
dari keseluruhan koleksi.
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BAB III
PENGEMBANGAN KOLEKSI
A.

Pedoman Umum
Kebijakan pengembangan koleksi merupakan keseluruhan prosedur
yang harus dilakukan dalam rangka menambah koleksi secara sistematis dan
terarah sehingga tersedia koleksi yang cukup, tepat, dan sesuai dengan
kebutuhan pengguna. Kebijakan pengembangan koleksi berdasar pada asas
kerelevanan, berorientasi kepada kebutuhan pengguna, kelengkapan,
kemutakhiran, dan kerja sama. Guna mendapatkan koleksi yang berkualitas,
maka diperlukan pola dalam pengembangan koleksi perpustakaan yang
dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya pengembangan koleksi dalam format elektronik maupun digital.
Perpustakaan harus memiliki informasi mengenai cakupan subjek
koleksinya sesuai kebutuhan program studi, fakultas, maupun lembaga.
Kegiatan pengembangan koleksi antara lain membuat kebijakan umum,
mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menganalisa koleksi yang
dimiliki, seleksi, pengadaan, stock opname dan penyiangan, serta
mengevaluasi koleksi. Metode pengembangan koleksi dapat melalui
pembelian, hadiah/hibah, fotokopi, maupun tukar menukar.

B.

Tujuan
Pengembangan koleksi bertujuan untuk menyediakan koleksi yang
relevan, terbaru (up-to-date), tersedia format koleksi yang mengikuti
perkembangan teknologi dan informasi, mencukupi kualitas dan kuantitas
koleksi di Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

C.

Alur Pengembangan Koleksi
Rangkaian kegiatan pengembangan koleksi meliputi beberapa tahapan
yang saling berkesinambungan, adapun alur pengembangan koleksi dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Alur Pengembangan Koleksi
Membuat kebijakan umum,
tugas, dan wewenang semua
unsur pengembangan koleksi

Melakukan
evaluasi koleksi

Menganalisa kebutuhan
pengguna dan koleksi yang
telah dimiliki

Melakukan penyiangan
terhadap koleksi yang tidak
relevan

Melakukan seleksi bahan
pustaka bersama unit
terkait

Melakukan
pengadaan
pustaka

D.

Tahapan Pengembangan Koleksi
1.
Membuat Kebijakan Pengembangan Koleksi
Kebijakan pengembangan koleksi merupakan panduan tentang
prosedur, tugas, dan wewenang dari semua unsur terkait dalam rangka
menambah koleksi perpustakaan secara sistematis dan terarah
sehingga tersedia koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2.

Analisa Kebutuhan Pengguna dan Ketersediaan Koleksi
a.
Analisis Kebutuhan Pengguna
Kebutuhan pengguna merupakan segala hal yang dicari
oleh pengguna terkait dengan koleksi perpustakaan meliputi
informasi maupun sumber referensi. Analisa ini bertujuan untuk
memastikan koleksi yang akan diadakan tepat guna sesuai
dengan kebutuhan pengguna. Adapun kegiatannya meliputi
penyebaran formulir usulan pengadaan koleksi baik dalam
bentuk cetak atau memanfaatkan google formulir, melakukan
observasi, wawancara kepada pengguna, dll. Hasil kegiatan ini
akan dihimpun dan direkap untuk digunakan sebagai salah satu
bahan seleksi pengadaan koleksi.
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b.

3.

Ketersediaan Koleksi
Pustakawan perlu mengetahui ketersediaan koleksi yang
ada di perpustakaan agar tidak terjadi duplikasi pengadaan.
Ketersediaan koleksi dapat diketahui berdasarkan buku induk
inventaris koleksi, OPAC, database koleksi di SliMS, serta
keberadaan koleksi di jajaran rak. Bagian pengembangan
koleksi harus memastikan ketersedian koleksi cukup, relevan, up
to date, sesuai dengan kebutuhan penggunanya serta mampu
memenuhi kebutuhan penggunanya.

Seleksi Bahan Pustaka
a.
Prinsip Seleksi
Kegiatan seleksi adalah kegiatan profesional yang harus
dilakukan oleh bidang pengembangan koleksi perpustakaan.
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut para selektor harus
mengetahui prinsip dasar seleksi bahan pustaka, ketentuan
tentang bagaimana melakukan seleksi, siapa yang berhak
melakukan seleksi, alat bantu seleksi apa yang digunakan, dan
bahan pustaka apa saja yang akan ditambahkan untuk
pengembangan koleksi.
Pada prinsipnya agar proses pengembangan koleksi
berjalan dengan maksimal, maka harus dibentuk suatu tim
seleksi. Tujuan pembentukan tim supaya hasil seleksi tidak bias
terhadap selektor. Tim seleksi terdiri atas:
1)
Pustakawan senior yang menguasai bahasa asing, minimal
bahasa inggris pasif
2)
Library liaison yaitu dosen dari setiap program studi yang
telah ditunjuk, seperti dosen koordinator mata kuliah.
3)
Para pejabat yang memiliki kompetensi di lingkungan
Unjani Yogyakarta seperti Wakil Rektor I, Wakil Dekan I,
Para Keprodi, serta Kepala Perpustakaan.
4)
Anggota lain yang ditunjuk, seperti: perwakilan layanan
teknis dan layanan pengguna.
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Anggota tim seleksi harus mengetahui dan memahami
persyaratan memilih bahan pustaka yang mencakup:
1)
Mengetahui bahan pustaka yang digunakan dalam
kurikulum/RPS (rencana pembelajaran semester) dari
masing-masing program studi
2)
Menguasai sarana bibliografi yang tersedia, memahami
dunia penerbitan, khususnya mengenai spesialisasi
penerbit, standar penerbitan, dan hasil terbitan
3)
Menguasai dan mampu menggunakan berbagai macam
alat bantu seleksi
4)
Bersikap netral
5)
Menguasai teknologi informasi dan komunikasi
6)
Memiliki kompetensi dalam menilai bahan pustaka
7)
Mengetahui latar belakang kebutuhan pengguna
Perpustakaan Unjani Yogyakarta
8)
Memahami tujuan dan fungsi Perpustakaan Unjani
Yogyakarta
9)
Mampu mengatasi berbagai kendala yang mungkin terjadi
selama proses pengadaan bahan pustaka
10) Memahami prinsip-prinsip seleksi.
b.

Kriteria Seleksi
Terdapat dua kriteria pemilihan dalam menyeleksi bahan
pustaka yaitu berdasarkan kualitas dan waktu (kemutakhiran)
1)
Kriteria Kualitas
Dari segi kualitas ada beberapa aspek yang harus
diperhatikan, antara lain:
a) Aspek Tujuan
i. Memberikan informasi yang teliti dan mendalam
tentang suatu topik bahasan
ii. Dapat menjadi pedoman dalam kegiatan belajar
mengajar sivitas akademika
iii. Memberikan informasi tentang perkembangan ilmu
pengetahuan
iv. Menciptakan kreativitas, inspirasi, dan inovasi baru
v. Dapat dipakai sebagai hiburan (rekreasi intelektual)
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b) Aspek Mutu
i. Pengarang dan penerbit memiliki kecakapan
autoritas, kejujuran, dan kredibilitas
ii. Bahan pustaka termasuk dalam buku-buku terpilih
dan terlaris
iii. Tinjauan/resensi buku yang dimuat dalam surat
kabar/majalah
c) Aspek Isi
i. Bahan pustaka dapat berupa karya asli, terjemahan,
atau saduran
ii. Cara penyajian dan pembahasan materi menarik
iii. Mengandung gagasan baru yang bersifat informatif
iv. Mengilhami ide-ide atau kreasi baru
v. Mutakhir
vi. Isi buku diperuntukkan sesuai kebutuhan sivitas
akademika
d) Aspek Bentuk dan Format Penyajian
i. Sistematis, singkat, jelas, dan teratur
ii. Ilustrasi bagus
iii. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan
benar
iv. Format softfile mudah diakses dan terlindungi
e) Aspek Fisik Buku
i. Kualitas kertas bagus
ii. Penjilidan yang kuat (hard cover)
iii. Jenis huruf yang digunakan harus jelas terbaca
f) Aspek Kepengarangan
Pengarang mempunyai kualitas pendidikan
pengalaman di bidang yang ditulisnya

dan

g) Aspek Keberadaan Koleksi di Jajaran
Bahan pustaka yang akan dipilih haruslah disurvei dan
dievaluasi terlebih dahulu. Bahan pustaka tersebut
dapat ditetapkan sebagai:
i. Koleksi baru
ii. Pelengkap koleksi yang telah ada
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iii. Koleksi pengganti karena rusak atau hilang
iv. Koleksi tambahan karena banyaknya permintaan
h) Aspek Bahasa
Bahasa bahan pustaka yang digunakan adalah bahasa
Indonesia sebanyak 49 %, bahasa Inggris 25%, dan jika
ada selain bahasa tersebut sebanyak 26 %.
i) Aspek Harga
Sebelum menentukan jumlah bahan pustaka yang akan
diadakan, terlebih dahulu harus diketahui jumlah dana
yang tersedia untuk tahun anggaran berjalan. Tim
seleksi harus cermat dalam memilih subjek dan tingkat
kualitas isi sama dengan harga yang lebih murah.
j) Aspek Jumlah Eksemplar
Jumlah eksemplar buku pengadaan
Jenis Pengadaan

Sirkulasi

Koleksi Baru
Pelengkap Koleksi yang ada
Koleksi tambahan karena
banyaknya permintaan

5 eks
5 eks
Disesuaikan dg
kekurangannya

2)

c.

Referensi Serial
1 eks
1 eks
1 eks

1 eks
1 eks

Local
Content
1 eks
1 eks

Kriteria Waktu (kemutakhiran)
Bahan pustaka yang dipilih haruslah yang terbaru,
tidak ketinggalan zaman (update), edisi terbaru, dan belum
dimiliki oleh Perpustakaan Unjani Yogyakarta. Jika bahan
pustaka masih relevan dengan bidang ilmu terkait, maka
masih dipertahankan menjadi koleksi.

Metode Seleksi
1)
Penelusuran Judul
Anggota tim seleksi hendaknya menghindari terjadinya
duplikasi koleksi. Penelusuran dapat dilakukan melalui
OPAC (online public access catalogue) Perpustakaan
Unjani Yogyakarta.
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2)

3)

4)

5)

Pemilihan Judul
a)
Melihat formulir daftar usulan buku dan kotak
usulan pengguna di website perpustakaan
b)
Melihat kurilulum, RPS, Silabus perkuliahan
c)
Survey ke penerbit dan toko-toko buku
d)
Mengamati keberadaan buku-buku baru melalui
katalog penerbit, resensi buku di surat kabar atau
majalah, internet, dan lain-lain.
e)
Mengadakan kunjungan atau benchmark ke
perpustakaan-perpustakaan baik dalam negeri
maupun luar negeri dalam rangka pengembangan
koleksi
Verifikasi
Melakukan kegiatan memeriksa data bibliografi bahan
pustaka dengan cara mencari informasi pada OPAC untuk
mengetahui bibliografi bahan pustaka tersebut pernah
dimiliki atau untuk mengetahui validasi data bibliografi
dari bahan pustaka tersebut. Kelengkapan data yang
diperlukan untuk verifikasi adalah:
a)
Judul
b)
Pengarang
c)
Penerjemah/penyunting
d)
Penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit
e)
Edisi (cetakan), jilid
f)
Isi
g)
Jumlah eksemplar
h)
Harga
i)
ISBN/ISSN
Penyusunan Daftar Hasil Seleksi
Daftar hasil seleksi disusun menjadi bank data yang akan
digunakan sebagai rujukan dalam pemesanan bahan
pustaka. Data usulan dibuat menjadi daftar desiderata
yang akan dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan
pengadaan bahan pustaka baru.
Survey atau hunting Bahan Pustaka
Pustakawan melaksanakan hunting bahan pustaka
berdasarkan bank data. Hunting dapat dilakukan melalui
penerbit atau toko buku untuk mengetahui apakah bahan
pustaka sudah/masih ada di pasaran. Bahan pustaka yang
ada di pasaran diberikan kode kemudian dibuatkan daftar
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pemesanan, namun apabila tidak diperoleh melalui
pemesanan langsung maka dapat dilakukan pemesanan
melalui agen yang ditunjuk. Dalam rangka pengembangan
bahan pustaka, pustakawan dapat melakukan survey minat
pengguna untuk mengetahui dan mengantisipasi
kebutuhan informasi pengguna.
d.

Alat Bantu Seleksi
1)
Jenis Alat Bantu Seleksi
Menurut jenis informasinya, alat bantu seleksi memuat
dua jenis yaitu Informasi yang diberikan dalam alat bantu
tersebut memuat keterangan tentang isi bahan pustaka
berupa anotasi, resensi, atau tinjauan (review), dan
Informasi hanya berupa data bibliografi berupa judul yang
telah atau akan diterbitkan, pengarang, penerbit, kota
terbit, tahun terbit, dan harga.
2)
Daftar Alat Bantu Seleksi dan Verifikasi
a)
Alat
bantu
seleksi
antara
lain
Kurikulum/silabus/RPS (Rencana Pembelajaran
Semester), Survey kebutuhan koleksi, Katalog Induk
Nasional Perpustakaan Nasional RI melalui url:
kin.perpusnas.go.id,
Katalog
Induk
Daerah,
Bibliografi, Bibliografi beranotasi, Brosur/leaflet,
Katalog penerbit, Katalog toko buku, Resensi
buku/timbangan buku, dll.
b)
Alat bantu verifikasi antara lain: Pangkalan data
(OPAC), Daftar koleksi yang tersedia di rak
(Selflist), Desiderata, Daftar bahan pustaka dalam
proses pemesanan.
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Berikut ini prosedur seleksi bahan pustaka antara lain:

Mulai

Mengisi formulir usulan
pengadaan bahan pustaka

Menyebarkan Formulir usulan pengadaan bahan pustaka,
mengumpulkan isian formulir, merekapitulasi usulan, mengumpulkan
alat seleksi bahan pustaka, menyeleksi usulan, membuat daftar usulan
pengadaan bahan pustaka (desiderata), mengajukan daftar usulan
kepada Kepala Perpustakaan, menerima daftar usulan yang telah
disetujui, menyerahkan daftar usulan yang telah disetujui kepada
Keprodi dan membantu Keprodi melaksanakan proses pengadaan bahan
pustaka
Menerima daftar usulan pengadaan bahan pustaka,
memeriksa daftar dengan kesesuaian anggaran, revisi
bila perlu, membubuhkan tanda tangan persetujuan,
menyerahkan daftar usulan yang telah disetujui
kepada petugas pengembangan koleksi

Menerima daftar usulan
pengadaan koleksi dari
perpustakaan, mengajukan
anggaran, dibantu petugas
pengembangan koleksi dalam
melaksanakan pemesanan
bahan pustaka

Keprodi

Kaepala
Perpustakaan

Bagian
Pengembangan
Koleksi

Pengguna/
Sivitas
Akademika

Prosedur Seleksi Bahan Pustaka untuk Pengembangan Koleksi

Selesai
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4.

Pengadaan
Pengadaan merupakan kegiatan menghimpun bahan pustaka
yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Metode pengadaan bahan
pustaka dilakukan dengan cara pembelian, hadiah, hibah, tukar
menukar, maupun local content. Berikut ini tahapan prosedur
pengadaan, metode pengadaan, prosedur pemesanan, hingga
penerimaan bahan pustaka:
a.
Prosedur pengadaan
Pengadaan bahan pustaka meliputi kegiatan berikut ini:
1)
Mengumpulkan alat bantu seleksi dan formulir usulan
bahan pustaka dari sivitas akademika.
2)
Mengecek kepemilikan bahan pustaka, apakah yang
diusulkan tersebut telah dimiliki oleh Perpustakaan Unjani
Yogyakarta atau belum.
3)
Apabila belum/tidak dimiliki oleh Perpustakaan Unjani
Yogyakarta, maka bahan pustaka tersebut dapat
direkomendasikan untuk dibeli.
4)
Melengkapi data bibliografis judul bahan pustaka yang
akan dibeli atau dilanggan.
5)
Kebijakan pembelian buku pada terbitan 10 (sepuluh)
tahun terakhir dan minimal 5 eksemplar setiap judulnya.
6)
Menyusun bahan terpilih menjadi daftar desiderata
7)
Menghubungi pihak penerbit atau rekanan yang sesuai.
b.

Metode Pengadaan
Metode pengadaan bahan pustaka dapat dilakukan melalui:
1)
Pembelian
Pembelian bahan pustaka dapat dilakukan secara langsung
maupun pemesanan ke pihak rekanan.
2)
Hadiah dan Hibah
Pengadaan bahan pustaka hasil hadiah dan hibah dapat
diperoleh dengan dua cara yaitu pengiriman langsung oleh
pihak pemberi ke Perpustakaan Unjani Yogyakarta atau
sebaliknya. Bahan pustaka yang diperoleh melalui hadiah
dan hibah dapat diterima apabila memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a)
Sesuai dengan kebijakan pengembangan bahan
pustaka yang telah ditetapkan di Perpustakaan
Unjani Yogyakarta
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b)
c)
d)

e)

Melalui seleksi oleh tim seleksi Perpustakaan Unjani
Yogyakarta
Pihak pemberi tidak mengajukan persyaratan yang
mengikat
Ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai
transportasi, seleksi, dan pengolahan bahan pustaka
jika dalam jumlah yang besar
Bahan pustaka hasil hadiah dan hibah yang tidak
sesuai dengan kebutuhan atau telah dimiliki lebih
dari 10 eksemplar, maka bahan pustaka tersebut
dapat dihadiahkan kepada perpustakaan yang
membutuhkan.

3)

Tukar Menukar
Perpustakaan Unjani Yogyakarta dapat melakukan tukar
menukar bahan pustaka dengan perpustakaan lain baik
dalam maupun luar negeri untuk pelaksanaan
pengembangan koleksi. Tukar menukar bahan pustaka
dilakukan dengan ketentuan:
a)
Satu judul/eksemplar ditukar dengan satu
judul/eksemplar atau berdasarkan kebutuhan dengan
ketentuan maksimal dua eksemplar.
b)
Bahan pustaka yang dijadikan bahan tukar menukar
adalah hasil terbitan sendiri misalnya jurnal institusi,
koleksi yang tidak relevan ataupun koleksi dengan
eksemplar yang lebih.

4)

Pengadaan Local Content/Muatan lokal
Pengadaan koleksi local content memiliki tata cara yang
berbeda dengan pengadaan buku. Hal ini karena local
content merupakan hasil karya dari sivitas akademika
seperti skripsi, KTI, hasil penelitian, makalah diskusi,
hasil seminar, proceeding, dan lain-lain. Ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam pengadaan local content,
antara lain yaitu:
a)
KTI/Skrispi/Thesis/Disertasi
Semua sivitas akademika yang telah menyelesaikan
studinya wajib menyerahkan hasil tugas akhir ke
Perpustakaan Unjani Yogyakarta baik dalam bentuk
hardcopy (cetak) dan softcopy. Selain itu mereka

21

b)

c)

juga menandatangani formulir kesediaannya
memberikan hak kepada Perpustakaan Unjani
Yogyakarta untuk menyimpan dan menyebarluaskan
karyanya melalui SIM institutional repository sesuai
aturan yang berlaku. Tugas akhir yang ditampilkan
di rak adalah skripsi yang dihasilkan selama 10
tahun terakhir dengan nilai A selain itu akan
disimpan di gudang.
Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
Hasil penelitian dosen yang diterbitkan melalui
jurnal, prosiding, laporan pengabdian masyarakat,
dll, wajib diserahkan ke perpustakaan sebagai
koleksi deposit. Dosen yang akan mengurus
kenaikan pangkat wajib menyerahkan hasil
penelitian ataupun makalah ke Perpustakaan Unjani
Yogyakarta dalam bentuk softcopy.
Karya sivitas akademika Unjani Yogyakarta
Sivitas akademika yang telah menghasilkan karya
seperti buku maupun hasil penerbitan Unjani Press,
wajib menyerahkan hasil karyanya ke Perpustakaan
Unjani Yogyakarta dalam bentuk hardcopy maupun
soft copy. Dalam bentuk hardcopy yang diserahkan
minimal 2 eksemplar, satu eksemplar untuk
disimpan di tandon dan satu eksemplar
dilayanankan.

5)

Hasil Alih Media Koleksi
a)
Alih media koleksi Perpustakaan Unjani Yogyakarta
yang dilakukan oleh bagian pelestarian bahan
pustaka dalam bentuk digital.
b)
Alih media koleksi milik perorangan atau lembaga
lain yang dilakukan oleh Perpustakaan Unjani
Yogyakarta.

6)

Pengadaan bahan elektronik dan digital
a)
Bahan elektronik meliputi bahan pustaka hasil
karya sivitas akademik, VCD/DVD pendamping
buku, Video pembelajaran, dll. Bahan elektronik
diperoleh melalui pembelian langsung, hibah/hadiah,
maupun bagian dari pendamping buku cetak.
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b)

c.

Bahan digital meliputi e-book, e-journal dalam
bentuk file pdf maupun berbasis website, serta
aplikasi.
Bahan
digital
diperoleh
melalui
berlangganan, pembelian, maupun hadiah atau
pemberian akses gratis dari pemerintah.

Prosedur pemesanan
Pemesanan bahan pustaka dilakukan dengan langkah sebagai
berikut
1)
Mengirim daftar pesanan ke toko buku, penerbit,
sales/distributor, atau datang langsung ke pihak rekanan.
2)
Menerima proforma invoice.
3)
Memeriksa alokasi dana.
4)
Menyetujui untuk dibeli.
5)
Melakukan pembayaran.
Berikut ini alur pemesanan bahan pustaka ke toko
buku/penerbit/distributor, alur penerimaan dan pengidukan
buku, dan alur prosedur peneimaan faktur. Alur pemesanan
bahan pustaka sebagai berikut:
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Alur pemesanan bahan Pustaka

Setelah daftar pesanan dikirimkan ke penerbit/toko
buku/distributor, maka petugas perpustakaan akan menerima
performa invoice untuk dilakukan penyelesaian pembayaran
pesanan.
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d.

Prosedur penerimaan
Bahan pustaka yang telah dibeli selanjutnya akan dikirimkan
oleh rekanan. Bagian pengadaan melakukan penerimaan bahan
pustaka yang dipesan dengan langkah sebagai berikut:
1)
Menerima bahan pustaka yang dipesan dan bukti
pembayaran.
2)
Mencocokan bahan pustaka dengan daftar pemesanan.
3)
Memeriksa fisik bahan pustaka. Jika bahan pustaka yang
diterima tidak sesuai atau terdapat cacat/rusak, maka
bahan pustaka dikembalikan (retur) ke pihak rekanan
dengan membuat surat permintaan penggantian bahan
pustaka yang tidak sesuai tersebut.
4)
Menandatangani tanda terima setelah data sesuai dengan
pesanan.
5)
Memberi stempel dan melengkapi keterangan pada fisik
bahan pustaka tercetak.
6)
Membuat BAP pengadaan diketahui oleh Kepala
Perpustakaan.
7)
Menyerahkan bahan pustaka ke bagian pengolahan.
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Alur penerimaan dan pengidukan buku

Setelah bahan pustaka yang dibeli diperiksa dan sesuai
dengan pesanan maka dilakukan pembayaran kepada rekanan.
Adapun alur penerimaan faktur dan pembayaran pesanan
sebagai berikut:
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Alur penerimaan faktur dan pembayaran pesanan
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e.

Prosedur Penerimaan Bahan Pustaka Hadiah/Hibah
1)
Menerima bahan pustaka hibah/hadiah.
2)
Memeriksa fisik bahan pustaka.
3)
Membuat BAP penerimaan bahan pustaka hadiah/hibah
diketahui oleh Kepala Perpustakaan.
4)
Membuat ucapan terima kasih kepada pihak yang
memberikan hibah/hadiah.
5)
Menganalisa bahan pustaka apakah sesuai dengan
kebutuhan perpustakaan atau tidak.
6)
Jika sesuai maka diteruskan ke bagian pengolahan jika
tidak maka buku bisa dihadiahkan/dihibahkan ke
perpustakaan lain.
7)
Memberi stempel dan melengkapi keterangan pada fisik
bahan pustaka tercetak.
8)
Menyerahkan bahan pustaka itu ke bagian pengolahan.

28

BAB IV
PENYIANGAN (WEEDING)
A.

Pedoman Umum
Penyiangan adalah penarikan bahan pustaka dari susunan koleksi
perpustakaan yang selanjutnya bisa dihadiahkan ke perpustakaan lain atau
disimpan di gudang. Koleksi yang akan dikeluarkan atau ditarik terlebih
dahulu dipertimbangkan oleh masing-masing Keprodi, bagian layanan
teknis, bagian layanan pengguna, unit terkait, dan diketahui oleh Kepala
Perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan minimal 1 kali dalam kurun
waktu 3 tahun dengan mempertimbangkan kebijakan penyiangan yang
berlaku.
Adapun kebijakan penyiangan koleksi di Perpustakaan Universitas
Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagai berikut:
1.
Isi koleksi sudah tidak sesuai (tidak relevan)
2.
Isinya tidak lengkap lagi
3.
Rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi
4.
Perpustakaan memiliki edisi yang terbaru
5.
Jumlahnya terlalu banyak dan jarang digunakan
6.
Koleksi terlarang atau isinya bertentangan dengan kebijakan
pemerintah dan etika masyarakat

B.

Tujuan
Kegiatan penyiangan bertujuan untuk:
1.
Memberikan ruang/tempat untuk buku atau koleksi baru.
2.
Menjaga koleksi agar selalu up to date dan relevan sesuai kebutuhan
sivitas akademika.
3.
Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam pemanfaatan
koleksi perpustakaan.
4.
Mencapai sistem pengelolaan koleksi perpustakaan secara efektif dan
efisien.

C.

Kriteria Penyiangan
1.
Secara fisik koleksi itu dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat
diperbaiki lagi.
2.
Halaman buku/koleksi bahan pustaka banyak yang hilang sehingga
informasi tidak utuh lagi.
3.
Kandungan informasinya sudah kadaluarsa atau out of date.
4.
Kandungan informasinya tidak relevan lagi.
5.
Kandungan isinya tidak sesuai dengan prodi maupun fakultas.
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6.
7.
8.

Materinya bukan karya klasik dan tidak memiliki nilai sejarah.
Sudah lama tidak bersirkulasi atau lama tidak dipinjam.
Tahun terbit lebih dari 10 tahun.

D.

Prosedur Kerja Penyiangan
Adapun prosedur kerja penyiangan sebagai berikut
1.
Menyeleksi koleksi sesuai kriteria penyiangan yang telah ditentukan.
2.
Memeriksa kondisi fisik.
3.
Memeriksa lembar-lembar tanggal kembali/date due slip untuk
mengetahui seberapa banyak pengguna memanfaatkan buku tersebut.
4.
Memeriksa kemutakhiran dan relevansi suatu koleksi. Apabila koleksi
itu masih relevan dengan kurikulum atau kebutuhan prodi maupun
fakultas maka dapat dikembalikan ke susunan rak. Namun jika tidak
relevan maka dibuatkan daftar buku yang akan disiangi.
5.
Daftar koleksi yang akan ditarik/disiangi disusun berabjad menurut
subjek (kelas).
6.
Kirimkan daftar koleksi yang rencana akan disiangi ke masing-masing
Keprodi maupun unit terkait untuk diseleksi masih digunakan atau
tidak.
7.
Hasil seleksi Keprodi di analisis kembali oleh bagian layanan teknis,
bagian layanan pengguna, dan diketahui oleh Kepala Perpustakaan.
8.
Bila semua pihak menyetujui, maka koleksi tersebut ditarik dari
jajaran koleksi kecuali nomor C.1 karena digunakan untuk koleksi
tandon.
9.
Memberikan stempel penyiangan dan tanggal dikeluarkan dari
perpustakaan.
10. Hapus database eksemplar koleksi yang disiangi dalam sistem
informasi kecuali c.1.
11. Membuat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) penyiangan dan
dokumentasi kegiatan yang diketahui oleh bagian pengembangan
koleksi dan Kepala Perpustakaan.

E.

Tindak Lanjut Penyiangan
1.
Koleksi yang disiangi tersebut dapat dihadiahkan atau sebagai bahan
tukar menukar koleksi ke perpustakaan lain.
2.
Menempatkan di ruang/tempat khusus untuk diambil/dibawa pulang
oleh sivitas akademika.
3.
Koleksi yang sudah tidak diminati ditempatkan di gudang untuk
dimusnahkan secara berkala
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4.

Dalam rangka penggantian koleksi yang disiangi, maka dapat
diusulkan judul pengganti ke bagian pengembangan koleksi.
Alur Penyiangan

Keprodi

Kepala Perpustakaan

Layanan Teknis

Prosedur Penyiangan Koleksi

Mulai

Pelaksanaan penyiangan: menarik
koleksi di rak penyimpanan sesuai
daftar buku yang telah diseleksi,
mencocokkan fisik buku dengan daftar,
melepas kelengkapan koleksi, memberi
stempel penyiangan, membuat BAP &
dokumentasi penyiangan koleksi,
menyerahkan BAP penyiangan guna
laporan

Mengevaluasi koleksi
setiap 3 tahun sekali,
membuat dan mengajukan
daftar buku rekomendasi
penyiangan kepada Kepala
Perpustakaan

Menerima dan memeriksa daftar
rekomendasi buku disiangi, bersama
keprodi menyeleksi daftar buku
rekomendasi penyiangan.
Menyerahkan daftar rekomendasi
buku disiangi yang telah diseleksi
bersama Keprodi kepada petugas
pengembangan koleksi, menerima
BAP penyiangan koleksi

Menerima dan memeriksa
daftar rekomendasi buku
disiangi, menyeleksi dan
memberi tanda buku yang
direkomendasikan untuk
dihapuskan
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Selesai

BAB V
EVALUASI KOLEKSI
A.

Pedoman
Mengevaluasi koleksi merupakan upaya menilai daya guna dan hasil
guna koleksi dalam memenuhi kebutuhan sivitas akademika serta program
perguruan tinggi. Evaluasi koleksi bermanfaat untuk merencanakan
pengembangan koleksi, perencanaan anggaran, dan perawatan koleksi.
Evaluasi koleksi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan perubahan dan
perkembangan program perguruan tinggi. Tujuan evaluasi koleksi antara
lain:
1.
Mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi.
2.
Menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi.
3.
Mengikuti perubahan, perkembangan, sosial budaya, dan teknologi
informasi.
4.
Meningkatkan nilai informasi.
5.
Mengetahui kekuatan dan kelemahan koleksi.
6.
Menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi.

B.

Teknik Evaluasi
Adapun teknik evaluasi koleksi dapat dilakukan secara kuantitatif dan
kualitatif. Teknik kuantitatif dilakukan dengan pengumpulan data statistik
ketersediaan dan pemanfaatan koleksi. Pencatatan dapat dilakukan setiap
hari, setiap minggu, atau setiap bulan. Hasil pengumpulan data statistik
dalam jangka waktu tertentu dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau
uraian tertulis. Dari data statistik tersebut dapat diperoleh informasi yang
cukup mengenai keadaan koleksi guna dilakukan evaluasi. Sedangkan
teknik kualitatif dilakukan dengan cara menguji ketersediaan koleksi
terhadap program perguruan tinggi. Informasi koleksi yang diperlukan
untuk pengumpulan data statistik meliputi:
1.
Jumlah judul
2.
Jumlah eksemplar
3.
Kelas pustaka
4.
Bentuk bahan perpustakaan
5.
Bahasa bahan perpustakaan
6.
Asal bahan perpustakaan
7.
Tahun terbit
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C.

Pendataan Koleksi
Pendataan koleksi pelu dilakukan guna mengetahui data koleksi yang
rusak, data koleksi yang akan disiangi, data koleksi hilang.
1.
Pendataan koleksi rusak
Data jumlah koleksi perpustakaan yang rusak dan diperbaiki
dicatat dan dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Perpustakaan.
Pendataan meliputi jumlah koleksi rusak menurut bentuknya, dapat
diperbaiki dan yang tidak mungkin diperbaiki, taraf kerusakan koleksi
perpustakaan (ringan atau berat).
2.
Pendataan koleksi perpustakaan untuk disiangi
Data koleksi perpustakaan yang disiangi perlu dicatat dan
didokumentasikan dengan baik untuk keperluan administrasi.
Pencatatan koleksi perpustakaan yang akan disiangi meliputi kelas
koleksi, nomor barcode, jumlah eksemplarnya, dan alasan penyiangan
koleksi. Pencatatan koleksi yang akan disiangi tidak dapat dilakukan
setiap waktu, namun menunggu sampai kegiatan penyiangan
dilaksanakan. Kebijakan penyiangan dilaksanakan setelah koleksi
dievaluasi secara menyeluruh.
3.
Pendataan koleksi perpustakaan yang hilang
Koleksi perpustakaan diperiksa secara berkala setiap satu, dua,
atau tiga tahun sekali dengan cara mencocokkan dengan katalog atau
kegiatan stock opname. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui
jumlah koleksi yang hilang, rusak, maupun sudah tidak relevan.
Adapun prosedur kerja Stock Opname antara lain:
a.
Menyusun proposal dan laporan kegiatan pelaksanaan stock
opname.
b.
Melakukan rapat persiapan, rapat koordinasi, dan pembagian
tugas.
c.
Menyiapkan daftar koleksi yang akan di cek (file) dan formular
laporan harian pengecekan koleksi.
d.
Melakukan pengecekan pada buku induk inventaris, database,
koleksi di rak, koleksi yang dipinjam, serta memeriksa kondisi
fisik.
e.
Memberikan laporan harian pengecekan koleksi pada
penanggungjawab kegiatan.
f.
Rekapitulasi data pengecekan harian dan membuat laporan
perkembangan pengecekkan koleksi.
g.
Menyusun rencana tindak lanjut hasil stock opname seperti
penyiangan, hibah ke perpustakaan lain, dll.
h.
Membuat laporan keseluruhan kegiatan stock opname.
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BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN REVISI
A.

Pengambilan Keputusan
Dalam pelaksanaan layanan teknis yang salah satu kegiatannya adalah
pengembangan koleksi kemungkinan akan muncul permasalahan yang
belum diatur dalam panduan ini. Oleh karena itu dibutuhkan bahan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan melalui evaluasi
pemanfaatan koleksi dan cacah ulang (stock opname).

B.

Revisi
Untuk keperluan penyempurnaan, pedoman ini akan ditinjau tiga tahun
sekali. Jika sebelum masa tiga tahun terdapat perubahan dalam hal
kebijakan pengembangan koleksi, maka pedoman ini dapat direvisi lebih
cepat dari waktu yang telah ditentukan.
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