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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

v 
 

DAFTAR ISI 

PANDUAN LAYANAN TEKNIS............................................................................... i 
LEGALISASI DOKUMEN ....................................................................................... ii 
BUKU PANDUAN ................................................................................................... iii 

PRAKATA............................................................................................................... iv 
DAFTAR ISI............................................................................................................. v 
BAB I ........................................................................................................................ 1 

KOLEKSI ................................................................................................................. 1 
A. Pedoman Umum .............................................................................................. 1 

B. Tujuan Koleksi ................................................................................................ 1 

C. Format Bahan Pustaka...................................................................................... 1 

D. Jenis Koleksi ................................................................................................... 2 

E. Standar Minimal Koleksi .................................................................................. 3 

BAB II ...................................................................................................................... 5 
PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA ....................................................................... 5 

A. Pedoman Umum .............................................................................................. 5 

B. Tujuan Pengolahan Bahan Pustaka .................................................................... 5 

C. Jenis Bahan Pustaka ......................................................................................... 5 

D. Kegiatan Bidang Pengolahan ............................................................................ 6 

E. Prosedur Pengolahan Bahan Pustaka ................................................................. 6 



 
  

1 
 

 BAB I 

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.   

 

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 Unjani Yogyakarta tersedia dalam format 

cetak maupun non cetak. Pengembangan koleksi Perpustakaan Unjani 

Yogyakarta 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. 

b. 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. 
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c. 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. 

2. 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. 

 

D. 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  

- 600 Ilmu-ilmu terapan (teknologi). 

- 700 Kesenian dan olah raga 

- 800 Kesusasteraan 

- 900 Sejarah, geografi, biografi. 
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2. 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). 

 

E. 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). 

12. Memiliki koleksi/sumber daya elektronik sekurang-kurangnya 2.000 

judul. 

13. Memiliki jurnal lengkap yang diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan 

Universitas Achmad Yani Yogyakarta. 

14. Melanggan jurnal elektronik yang dapat diakses dari dalam/luar 

kampus. 
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15. Jumlah koleksi cetak sekurang-kurangnya 10.000 judul dalam 

berbagai bidang. 

16. Jumlah koleksi itu lebih dari 80% menunjang kurikulum dari 

keseluruhan koleksi. 

17. Persentase penambahan koleksi sekurang-kurangnya 8% setiap tahun 

dari keseluruhan koleksi. 
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BAB II 

PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA 

 

A. Pedoman Umum 

Setiap bahan perpustakaan hasil seleksi perlu pengorganisasian secara 

sistematis agar mudah dicari dan ditemukan, oleh karena itu bahan pustaka 

perlu diolah. Pengolahan bahan pustaka adalah kegiatan perpustakaan yang 

meliputi pengecekan, inventarisasi, penetapan tajuk, klasifikasi, 

katalogisasi, dan memberikan kelengkapan buku. Dalam mengolah bahan 

pustaka diperlukan standar, adapun standar yang dipakai dalam pengolahan 

bahan pustaka dintaranya: 

1. DDC (Dewey Decimal Clacification) merupakan suatu sistem untuk 

mengorganisasi pengetahuan umum di dunia perpustakaan, yang 

secara terus menerus direvisi untuk mengikuti perkembangan 

pengetahuan.  Sistem disusun oleh Melvil Dewey pada tahun 1873 

dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1876.  Edisi terbaru yaitu 

edisi ke-23 yang terbit tahun 2011. 

2. Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional RI merupakan daftar kata, 

istilah, atau frase yang digunakan pada katalog atau daftar lain untuk 

menyatakan tema atau topik suatu bahan pustaka. 

3. AACR 2 (Anglo American Cataloguing Rules) yaitu peraturan-

peraturan pengatalogan sistem Anglo Amerika yang merupakan 

peraturan standar dalam membuat deskripsi bibliografi untuk berbagai 

jenis bahan perpustakaan. 

 

B. Tujuan Pengolahan Bahan Pustaka 

Membuat sarana temu kembali sehingga memungkinkan pengguna 

menemukan kembali koleksi melalui titik akses pengarang, judul, dan 

subjek pada sistem katalog dan melalui kelas pada susunan koleksi di rak. 

 

C. Jenis Bahan Pustaka 

Bahan pustaka yang diolah di Perpustakaan Universitas Jenderal 

Achmad Yani Yogyakarta terdiri dari: 

1. Bahan pustaka cetak 

a. Buku 

b. Terbitan berkala 

c. Tugas akhir 

d. Hasil Penelitian dan Prosiding Seminar 
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2. Bahan pustaka non-cetak 

a. Softfile karya ilmiah 

b. E-journal 

c. E-book 

d. Bahan elektronik (VCD/DVD/Kaset, dll) 

 

D. Kegiatan Bidang Pengolahan 

1. Menerima bahan pustaka dari bagian pengembangan koleksi 

2. Mencocokkan daftar yang dikirimkan oleh bagian pengembangan 

koleksi dengan bahan pustaka yang diterima 

3. Memeriksa fisik bahan pustaka yang diterima 

4. Mengidentifikasi jenis bahan pustaka 

5. Melaksanakan pengolahan bahan pustaka sesuai dengan jenisnya 

6. Pengiriman ke bagian Layanan sirkulasi 

7. Membuat laporan setiap bulan dan rekapitulasi di akhir tahun. 

 

E. Prosedur Pengolahan Bahan Pustaka 

1. Prosedur Kerja Pengolahan Buku 

a. Menerima buku dan BAP pengadaan dari bagian pengembangan 

koleksi. 

b. Mencocokkan judul buku dengan BAP pengadaan. 

c. Memeriksa fisik buku seperti halaman, nomor halaman tidak 

urut, dll. 

d. Apabila buku itu dilampirkan CD maka CD tersebut diserahkan 

ke bagian teknologi informasi untuk di upload. 

e. Mengecek database apakah judul itu pernah dimiliki oleh 

perpustakaan atau belum. 

f. Jika sudah memiliki maka nomor klasifikasinya disamakan 

dengan nomor klasifikasi yang telah ada. Apabila belum 

ada/tidak dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Jenderal 

Achmad Yani Yogyakarta maka buku itu diklasifikasi. 

g. Memberi nomor induk/inventarisasi. 

h. Entri data pada database dengan mencatat judul buku, nama 

pengarang, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, penentuan 

kata kunci/subjek, dan notasi. 

i. Memberikan label buku, kartu buku, kantong buku, lembar 

kembali, dan disampul. 

j. Membuat BAP pengolahan buku diketahui Kepala perpustakaan. 

k. Membuat BAP penyerahan buku ke bagian sirkulasi. 



 
  

7 
 

l. Mengirim buku yang telah diolah ke bagian sirkulasi untuk 

ditempatkan di rak display buku baru. 

m. Setelah satu bulan buku itu dimasukkan ke rak buku sesuai 

subjeknya oleh bagian sirkulasi untuk dipinjamkan. 

 

2. Prosedur Kerja Pengolahan Koleksi Serial 

a. Menerima dan mencocokan koleksi serial dengan fotokopi 

faktur pembelian dari bagian pengembangan koleksi. 

b. Memeriksa fiksi koleksi serial. 

c. Mengembalikan atau komplain apabila ternyata koleksi serial 

terdapat kekurangan misalnya halaman hilang, nomor halaman 

tidak urut, kerusakan fisik, dan atau tidak sesuai dengan yang 

dipesan. 

d. Memeriksa data bibliografi koleksi serial meliputi judul, 

volume, nomor, bulan, dan tahun terbit. 

e. Mengecek database apakah judul dan volume itu pernah dimiliki 

oleh perpustakaan atau belum. 

f. Jika sudah memiliki maka nomor klasifikasinya disesuaikan 

dengan nomor klasifikasi yang telah ada. Apabila belum 

ada/tidak dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Jenderal 

Achmad Yani Yogyakarta maka koleksi serial itu diklasifikasi. 

g. Memberi nomor induk/inventarisasi. 

h. Entri data pada database dengan mencatat data bibliografis 

judul, volume, nomor, bulan, dan tahun terbit, ISSN, penerbit, 

alamat penerbit pada formulir registrasi koleksi serial. 

i. Melakukan indeks judul artikel, nama penulis, judul jurnal, 

volume, nomor, tahun, kata kunci, dan halaman yang memuat 

artikel. 

j. Memberikan label buku, kartu buku, kantong buku, dan 

disampul. 

k. Meletakkan jurnal/majalah pada rak display yang tersedia. 

l. Menyimpan jurnal/majalah lama disusun kronologis. 

m. Menjilid jurnal/majalah sesuai urutan waktu kronologis. 
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3. Prosedur Kerja Pengolahan Tugas Akhir Mahasiswa 

a. Menerima tugas akhir berupa softcopy dan hardcopy dari bagian 

pengembangan koleksi. 

b. Mengecek kelengkapan dan fisik tugas akhir antara lain tanda 

tangan pembimbing dan penguji, lembar pernyataan keaslian 

karya ilmiah, dll. 

c. Mencatat data nama penulis, NPM, judul, nama pembimbing, 

dan nama penguji. 

d. Memberi nomor induk/inventarisasi. 

e. Klasifikasi dengan mencatat judul buku, nama pengarang, kota 

terbit, nama penerbit, tahun terbit, penentuan kata kunci/subjek, 

dan notasi. 

f. Memberikan label pada hardcopy tugas akhir meliputi label 

buku, kartu buku, dan kantong buku. 

g. Upload softfile tugas akhir ke system informasi institutional 

repository. 

h. Menyerahkan hardcopy tugas akhir yang telah diolah dan 

direkomendasikan prodi masing-masing ke bagian layanan 

rujukan untuk ditempatkan di rak tugas akhir. 

 

4. Prosedur Kerja Pengolahan Hasil Penelitian dan Prosiding 

Seminar 

a. Menerima laporan penelitian dan atau prosiding seminar dari 

bagian pengembangan koleksi. 

b. Memeriksa kelengkapan laporan penelitian atau prosiding 

seminar. 

c. Mengecek database apakah judul dan volume itu pernah dimiliki 

oleh perpustakaan atau belum. 

d. Jika sudah memiliki maka nomor klasifikasinya disesuaikan 

dengan nomor klasifikasi yang telah ada. Apabila belum 

ada/tidak dimiliki perpustakaan maka laporan penelitian atau 

prosiding seminar itu diklasifikasi. 

e. Memberi nomor induk/inventarisasi. 

f. Entri data pada database dengan mencatat data bibliografis 

judul, volume, nomor, bulan, dan tahun terbit, ISSN, penerbit, 

alamat penerbit pada formulir registrasi. 

g. Memberikan label buku, kartu buku, kantong buku, dan 

disampul. 
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h. Mengirim laporan yang telah diolah ke bagian layanan rujukan 

untuk ditempatkan di rak khusus laporan penelitian dan 

prosiding seminar. 

 

5. Prosedur Kerja Pengolahan Koleksi Jenderal Achmad Yani 

(JAY) Corner 

a. Menerima koleksi terkait kurikulum penciri yakni Nilai 

Kejuangan Jenderal Achmad Yani dari bagian pengembangan 

koleksi. 

b. Memeriksa kelengkapan. 

c. Mengecek database apakah judul itu pernah dimiliki oleh 

perpustakaan atau belum. 

d. Jika sudah memiliki maka nomor klasifikasinya disamakan 

dengan nomor klasifikasi yang telah ada. Apabila belum 

ada/tidak dimiliki perpustakaan maka buku itu diklasifikasi. 

e. Memberi nomor induk/inventarisasi. 

f. Entri data pada database dengan mencatat judul buku, nama 

pengarang, kota terbit, nama penerbit, tahun terbit, penentuan 

kata kunci/subjek, dan notasi. 

g. Memberikan label buku, kartu buku, kantong buku, lembar 

kembali, dan disampul. 

h. Mengirim buku yang telah diolah ke bagian sirkulasi untuk 

ditempatkan di rak display buku baru. 

i. Setelah satu bulan buku itu dimasukkan ke rak buku koleksi 

JAY corner. 

 

6. Prosedur Kerja Pengolahan Koleksi Non Cetak 

Bahan pustaka non cetak terdiri dari koleksi elektronik dan 

digital. Koleksi elektronik meliputi kaset dan VCD/DVD sedangkan  

koleksi digital meliputi e-journal, e-book, file local content, dll. 

a. Koleksi Elektronik 

1) Bahan pustaka diidentifikasi kemudian dikelompokkan 

sesuai dengan jenisnya sebelum diolah. 

2) Bahan pustaka diinventarisasi ke dalam buku induk sesuai 

dengan jenisnya. 

3) Reproduksi/backup Bahan pustaka dalam bentuk 

elektronik seperti kaset, VCD/DVD dll maka dilakukan 

back up data ke server yang dimiliki oleh perpustakaan 

atau alih media ke dalam bentuk lain misalnya 

flashdisk/harddisk. 
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4) Penempatan di tempat/almari penyimpanan khusus. 

5) Promosi 

 

b. Koleksi Digital 

1) Bahan pustaka digital yang diterima diidentifikasi apakah 

termasuk jenis e-book, e-journal, file local content dll. 

2) Bahan pustaka diinventarisasi ke dalam buku induk sesuai 

dengan jenisnya. 

3) Upload. Bahan pustaka berupa file local content seperti 

skripsi, tugas akhir, laporan hasil penelitian, dll maka 

petugas melakukan upload ke repository pada url 

http://repository.unjaya.ac.id untuk koleksi jenis e-book 

dikelola menggunakan software Calibre yang ada di 

perpustakaan dan diakses melalui jaringan LAN. Calibre 

merupakan aplikasi manajemen perpustakaan yang 

bersifat opensource untuk mengelola koleksi berbentuk e-

book.  Sedangkan e-book yang tersimpan dalam aplikasi 

seperti google play book, aplikasi Unjani E-Library dari 

kubuku dapat langsung diakses melalui smartphone 

maupun website. 

4) Promosi 

 

7. Prosedur Kerja Pengolahan Koleksi Alih Media 

a. Seleksi koleksi yang akan dialih media. 

b. Pemindaian (Scanning) yaitu proses memindai dokumen dalam 

bentuk cetak dan mengubahnya dalam bentuk digital (misalnya 

PDF) 

c. Pengeditan (Editing) yaitu proses mengolah berkas PDF di 

dalam komputer dengan cara memberikan password, 

watermark, catatan kaki, daftar isi, hyperlink, dan sebagainya. 

d. Pengunggahan (Uploading) adalah proses pengisian metadata 

dan mengunggah berkas dokumen tersebut ke perpustakaan 

digital. 

e. Promosi dan publikasi koleksi alih media. 

f. Melayankan koleksi alih media. 

g. Membuat laporan dan rekapitulasi koleksi alih media. 

 

 

 

 

http://repository.unjaya.ac.id/
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8. Prosedur Kerja Pengolahan Koleksi Born Digital 

Born digital adalah koleksi yang diciptakan dan dikelola secara 

digital. Jenis koleksi born digital meliputi e-journal, e-book, foto, 

rekaman, audio visual, dll. Prosedur kerja pengelolaan born digital 

sebagai berikut: 

a. Menyeleksi koleksi born digital. 

b. Pengadaan koleksi born digital. 

c. Menyusun daftar rekapitulasi koleksi born digital. 

d. Promosi dan publikasi koleksi born digital. 

e. Melayankan koleksi born digital. 

f. Membuat laporan dan rekapitulasi koleksi born digital. 

 

F. Langkah-langkah Pengolahan Bahan Pustaka 

Pengolahan bahan pustaka berdasarkan jenisnya terdiri dari: 

1. Pengolahan Bahan pustaka cetak 

Pengolahan bahan pustaka cetak meliputi pengecekan, pemberian 

stempel, verifikasi, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, input data 

bibliografi ke SLiMS, dan pembuatan kelengkapan buku.  Kegiatan 

yang dilakukan dalam pengolahan bahan pustaka cetak sebagai 

berikut: 

a. Pengecekan  

Petugas melakukan pengecekan bahan pustaka yang dikirim 

oleh bagian pengembangan koleksi sebelum diolah. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui jumlah bahan pustaka apakah sesuai 

dengan daftar yang dikirimkan atau belum. 

b. Pemberian stempel kepemilikan dan stempel inventaris 

1) Stempel kepemilikan adalah stempel yang terdiri dari logo 

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta serta 

keterangan milik perpustakaan. Setiap koleksi yang 

dimiliki perpustakaan diberi stempel kepemilikan untuk 

menyatakan bahwa koleksi tersebut milik perpustakaan. 

Pemberian stempel kepemilikan dibubuhkan pada: 

a) Halaman cover buku 

b) Daftar isi 

c) Bab 1 

d) Setiap kelipatan 50 halaman untuk buku dibawah 

500 halaman, setiap kelipatan 100 halaman untuk 

buku 500-1000 halaman, dan setiap kelipatan 250 

halaman untuk buku diatas 1000 halaman. 

e) Halaman terakhir 
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Stempel kepemilikan Perpustakaan Universitas Jenderal 

Achmad Yani Yogyakarta seperti berikut: 

 
 

2) Stempel inventaris yaitu stempel dengan kolom isian 

tanggal, nomor klasifikasi, nomor induk serta barcode. 

Stempel inventaris diberikan di halaman judul tanpa 

menutupi tulisan. Pengisian kolom sebagai berikut: 

a) Tanggal diisi sesuai dengan tanggal koleksi tersebut 

diolah. 

b) Nomor klasifikasi diisi sesuai dengan nomor panggil 

koleksi. 

c) Nomor induk diisi sesuai dengan nomor induk 

inventaris koleksi tersebut. 

d) Barcode diisi sesuai dengan nomor barcode koleksi.  

 

Stempel inventaris Perpustakaan Universitas Jenderal 

Achmad Yani Yogyakarta seperti berikut: 
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c. Verifikasi 

Verifikasi yaitu pengecekan data untuk mengetahui 

apakah perpustakaan sudah memiliki koleksi yang sama dengan 

bahan pustaka yang akan diolah tersebut. Petugas melakukan 

verifikasi melalui software SLiMS Universitas Jenderal Achmad 

Yani Yogyakarta dengan url slims.unjaya.ac.id. Jika 

perpustakaan sudah memiliki bahan pustaka tersebut maka 

nomor klasifikasi disamakan dengan yang sudah ada, namun 

jika perpustakaan belum memilikinya maka petugas melakukan 

klasifikasi koleksi yang akan diolah tersebut. 

 

d. Inventarisasi 

Inventarisasi adalah kegiatan pemberian nomor induk dan 

pencatatan ke dalam buku induk inventaris bahan pustaka. 

Manfaat inventarisasi adalah memudahkan pustakawan dalam 

merencanakan pengadaan koleksi kedepannya serta 

memudahkan pustakawan dalam melakukan pengawasan 

terhadap koleksi yang dimiliki. 

1) Nomor inventaris bahan pustaka 

Penulisan nomor inventaris di Perpustakaan Universitas 

Jenderal Achmad Yani Yogyakarta terdiri dari  

Contoh: 15000/PERPUS/PB/I/2021 

a) 15000 → nomor urut penerimaan 

b) PERPUS → nama unit 

c) PB →Asal pengadaan (Pb: Pembelian, Hd: 

Hadiah/Hibah, Fk: Fotokopi) 

d) I → Nomor romawi bulan pengolahan koleksi 

e) 2021 →Tahun pengolahan 

 

2) Pencatatan ke dalam buku induk  

Seluruh eksemplar koleksi yang dimiliki perpustakaan 

dicatat ke dalam buku induk inventaris dengan ketentuan: 

a) Koleksi buku 

Kolom-kolom yang terdapat di dalam buku induk 

inventaris buku diantaramya nomor urut, tanggal 

pengadaan, tanggal pengolahan, nomor urut 

inventaris, barcode, judul, edisi, pengarang, ISBN, 

daerah penerbitan (kota terbit, penerbit, dan tahun 

terbit), deskripsi fisik, asal, bahasa, harga, nomor 
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klasifikasi, subjek, asal pengadaan, lokasi rak, dan 

keterangan. 

 

Contoh inventaris koleksi buku: 

 
 

b) Terbitan berkala.  

Terbitan berkala diantaranya jurnal, majalah, surat 

kabar, dll. Terbitan berkala yang diolah yaitu jurnal 

dan majalah, sedangkan untuk surat kabar hanya 

mengisi formulir ceklist penerimaan surat kabar. 

Kolom-kolom yang terdapat di dalam buku induk 

inventaris terbitan berkala diantaranya nomor urut, 

tanggal penerimaan, tanggal pengolahan, nomor 

judul, nomor inventaris, judul, pengarang, impresum 

(kota terbit, penerbit, tahun terbit), deskripsi fisik, 

volume, ISSN, akreditasi (untuk jurnal), jenis, 

bahasa, kala terbit, asal, harga, prodi, dan asal 

anggaran. 
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Contoh ceklist penerimaan surat kabar: 

 
 

Contoh inventaris koleksi jurnal: 
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Contoh inventaris koleksi majalah: 

 
 

c) Tugas Akhir  

Kolom-kolom yang terdapat di dalam buku induk 

inventaris Tugas Akhir diantaranya nomor urut, 

nomor SKBP (Surat Keterangan Bebas Pustaka), 

tanggal pengolahan, nomor inventaris, nomor 

panggil, NPM (Nomor Pokok Mahasiswa), nama, 

tahun, nilai TA, prodi, judul, pembimbing, penguji, 

dan lokasi. 

Contoh buku induk koleksi Tugas Akhir: 
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e. Menentukan Tajuk Subjek 

Analisis tajuk subjek adalah mengkaji isi bahan pustaka 

untuk mengetahui mengenai apa atau tentang apa bahan pustaka 

tersebut. Tajuk subjek adalah kata, istilah, atau frase yang 

digunakan pada katalog atau daftar lain dalam perpustakaan 

untuk menyatakan topik dari suatu bahan pustaka misalnya: 

AGAMA, POLITIK, EKONOMI, FISIKA, MATEMATIKA, 

KOMPUTER, dan sebagainya. 

Tujuan dalam menentuan tajuk subjek adalah menyusun 

topik dari semua bahan pustaka di bawah satu kata, istilah, atau 

frase sehingga bahan pustaka yang mempunyai topik sama akan 

tersusun ke dalam subjek sendiri-sendiri. Sedangkan fungsinya 

adalah untuk membantu pemustaka dalam mencari bahan 

pustaka dalam suatu topik atau disiplin ilmu tertentu. 

Guna menentukan subjek yang akan diutamakan dalam 

subjek kompleks ini, perlu diketahui hubungan interaksi antara 

subjek tersebut yang disebut dengan istilah FASE sbb: 

1) Fase Bias, suatu subjek yang disajikan untuk kelompok 

tertentu yaitu subjek yang diutamakan atau subjek yang 

disajikan. 

2) Fase Pengaruh, apabila dua subjek dasar atau lebih saling 

mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Subjek yang 

diutamakan adalah subjek yang dipengaruhi.  

3) Fase Alat, subjek yang digunakan sebagai alat untuk 

menjalankan atau membahas subjek lain. Subjek yang 

diutamakan adalah subjek yang dibahas atau dijelaskan  

4) Fase Perbandingan, yaitu dalam satu dokumen terdapat 

berbagai subjek tanpa ada hubungannya antara satu 

dengan yang lain. Untuk menentukan subjek yang 

diutamakan dengan ketentuan:  

a) Pada subjek yang dibahas lebih banyak. 

b) Pada subjek yang disebut pertama kali 

c) Pada subjek yang erat kaitannya dengan jenis 

perpustakaan atau pemakai 

 

Kegiatan analisis subjek ini merupakan hal yang sangat 

prinsip dan memerlukan kemampuan intelektual serta 

pengalaman, karena ditahap inilah ditentukan pada subjek apa 

suatu bahan pustaka dikelompokan sekaligus untuk menentukan 

klasifikasi atau penempatannya. 
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Dalam menentukan subjek juga diusahakan pada 

klasifikasi yang paling spesifik. Memahami pola pembagian 

ilmu pengetahuan yang dibagi dari subjek besar menjadi subjek 

yang lebih kecil yaitu pembagian 10 kelas utama, 100 divisi, dan 

1000 subdivisi, serta penggunaan tabel-tabel pembantu. Subjek 

tersebut dapat diperoleh dari memahami:  

1) Judul 

2) Kata pengantar 

3) Daftar isi 

4) Pendahuluan (bila ada) 

5) Dibaca tiap-tiap bab 

6) Kesimpulan 

7) Daftar pustaka 

8) KDT 

9) Jika perlu meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam 

bidangnya. 

 

Apabila dalam suatu bahan pustaka mengandung dua 

subjek atau lebih, maka diklasifikasi pada kelas yang utama 

dibahas. Apabila tidak ada subjek yang utama, maka bahan 

pustaka diklasifikasi pada kelas yang paling bermanfaat bagi 

pemustaka atau pada subjek yang disebut lebih awal. 

Menentukan klasifikasi menurut subjeknya terlebih dahulu, baru 

menurut bentuk penyajian subjeknya. 

Dalam kegiatan menganalisa subjek suatu dokumen 

terdapat bermacam-macam jenis subjek. Secara umum 

digolongkan dalam 4 kelompok jenis tajuk subjek, yaitu: 

1) Subyek dasar (terdiri dari satu disiplin atau sub disiplin), 

misalnya: bahan pustaka Pengantar hukum 

 Subyek dasar: HUKUM  

 Fenomena: -  

 Urutan sitiran: HUKUM 

2) Subyek sederhana (terdiri hanya satu faset yang berasal 

dari satu subyek dasar), misalnya: bahan pustaka Ekonomi 

pertanian 

• Subyek dasar: EKONOMI  

• Fenomena (faset E): PERTANIAN  

• Urutan sitiran: EKONOM—PERTANIAN 
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3) Subyek majemuk (terdiri dari subyek dasar disertai fokus-

fokus dari dua atau lebih faset), misalnya: Kurikulum 

Sekolah Mengengah Atas 

• Subyek dasar: PENDIDIKAN  

• Fenomena (faset P= jenis): SEKOLAH MENENGAH 

ATAS  

• Fenomena: (faset E= masalah): KURIKULUM 

4) Subyek kompleks (bila ada dua atau lebih subyek dasar 

berinteraksi), misalnya: MAHASISWA DAN POLITIK  

 

Beberapa Prinsip Dasar Penentuan Tajuk Subjek sbb: 

1) Membaca bahan pustaka secara teknis, artinya bahwa 

pertama-tama dalam menentukan tajuk subjek suatu bahan 

pustaka adalah membaca judulnya termasuk anak judul 

(jika ada), pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan sebagian 

dari isi bahan pustaka, sehingga dapat disimpulkan subjek 

apa dari bahan pustaka tersebut;  

2) Penentuan tajuk subjek, artinya bahwa setelah bahan 

pustaka dibaca dan disimpulkan subjeknya, maka langkah 

berikutnya adalah mengecek ke dalam “Daftar Tajuk 

Subjek”, apakah kata, istilah, atau frase yang telah 

disimpulkan tersebut ada dan cocok dengan yang terdapat 

dalam Daftar Tajuk Subjek; 

3) Tajuk Subjek Untuk Keperluan Pengguna. Perlu 

dipertimbangkan kepentingan pengguna, baik dalam 

memilih istilah, menentukan jumlah tahuk subjek dan 

ketentuan lainya; 

4) Satu Istilah untuk Semua. Tajuk subjek merupakan istilah 

yang bersifat baku, yaitu satu kata atau istilah yang dipilih 

untuk suatu subjek berlaku untuk semua bahan pustaka 

yang mempunyai subjek sama, contoh: apabila satu bahan 

pustaka sudah menggunakan istilah PSIKOLOGI, maka 

jika ada buku lain dengan topik yang sama tidak 

menggunakan istilah ILMU JIWA; 

5) Penggunaan Istilah yang Biasa Digunakan. Dalam 

memilih istilah untuk tajuk subjek, harus mengutamakan 

penggunaan istilah yang biasa digunakan dalam 

masyarakat.  
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Contoh:  

DIABETES atau KECING MANIS 

HUKUM DAGANG atau HUKUM NIAGA 

PERKAWINAN atau PERNIKAHAN SAPI atau LEMBU  

6) Penggunaan Istilah yang Spesifik. Harus memilih istilah 

yang spesifik misal subjek yang dimaksud adalah 

KURIKULUM, maka tajuk subjek yang kita pilih bukan 

PENDIDIKAN melainkan KURIKULUM; 

7) Jumlah Tajuk untuk Setiap Bahan Pustaka. Tidak ada 

ketentuan tentang jumlah tajuk subjek yang dibuat, dengan 

memperhatikan masyarakat pemakai dan faktor ekonomi 

(jika katalog masih manual); 

8) Penggunaan Penunjukan. Perlu dipertimbangkan 

penggunaan penunjukan silang dalam tajuk subjek. Lihat 

(dalam daftar tajuk subjek diberi tanda x) dan Lihat juga 

(dalam daftar tajuk subjek diberi tanda xx) 

Contoh: 

TUSUK JARUM X AKUPUNTUR XX KEDOKTERAN  

Dalam contoh ini berarti kata TUSUK JARUM tidak 

boleh dijadikan subjek dan diarahkan atau dibuatkan 

acuan “Lihat” ke AKUPUNGTUR, sehingga subjek dari 

TUSUK JARUM adalah AKUPUNGTUR. Sedangkan xx 

KEDOKTERAN berarti dari KEDOKTERAN dapat 

dibuatkan acuan “Lihat juga” AKUPUNTUR 

9) Tajuk Dibalik. Dalam hal tertentu, tajuk subjek yang 

terdiri dari dua atau lebih kata perlu diadakan pembalikan, 

dengan alasan:  

a) Anggapan para pemustaka akan mencari melalui 

istilah dasar, contoh: BEDAH, ILMU PAJAK, 

PENGHAPUSAN  

b) Menempatkan istilah atau kata yang mempunyai arti 

luas di depan, contoh:  

KIMIA, ALAT-ALAT  

KIMIA, BAHAN  

KIMIA, UNSUR 
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f. Menentukan Tajuk Entri 

Tajuk adalah salah satu titik akses yang ditambahkan pada 

cantuman bibliografis untuk menemukan kembali bahan 

pustaka. Tajuk entri yang terdapat pada katalog adalah sebagai 

berikut: 

1) Nama orang (Pengarang, Editor, Penerjemah, Ilustrator 

dan yang berkaitan dengan karya tersebut) 

2) Nama badan korporasi yang disebutkan dalam bahan 

pustaka terkecuali bila berfungsi sebagai distributor atau 

pencetak. 

3) Judul 

4) Seri 

 

Penentuan tajuk entri berdasarkan AACR 2 sebagai berikut: 

No Jenis Karya 

 

Tajuk 

Entri Utama Entri Tambahan 

1 Karya pengarang tunggal Pengarang Judul karya 

2 Karya pengarang ganda   

1) Ada pengarang utama Pengarang utama Pengarang yang lain 

2) Tidak ada pengarang 
utama &tidak melebihi 3 

Pengarang yang 
disebut pertama 

Pengarang yang lain 

3) Pengarang melebihi 3 Judul karya Pengarang pertama 

3 Karya redaktur/editor Judul karya Redaktur/editor 

4 Karya pengarang campuran   

1) Saduran Penyadur Pengarang asli 

2) Terjemahan Pengarang asli Penerjemah 

5 Karya anonim Judul karya  

 

g. Klasifikasi 

Klasifikasi adalah proses pengelompokan bahan pustaka 

berdasarkan subjek yang sama secara sistematis. Klasifikasi di 

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta berpedoman 

pada daftar tajuk subjek Perpustakaan Nasional RI dan 

menggunakan sistem klasifikasi DDC (Dewey Decimal 

Clacification) edisi 23. DDC membagi ilmu pengetahuan ke 

dalam 10 kelas utama kemudian masing-masing kelas dibagi 

lagi ke dalam 10 divisi, dan selanjutnya masing-masing devisi 

dibagi lagi kedalam 10 seksi.  
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Berikut ini adalah 10 kelas utama DDC: 

000 Karya umum 

100 Filsafat dan Psikologi 

200 Agama  

300 Ilmu-ilmu Sosial.  

400 Bahasa 

500 Ilmu-ilmu murni  

600 Ilmu-ilmu terapan (teknologi). 

700 Kesenian dan olah raga 

800 Kesusasteraan 

900 Sejarah, geografi, biografi. 

 

h. Menentukan nomor panggil koleksi (call number) 

Nomor panggil terdiri dari komponen nomor klasifikasi, tiga 

huruf pertama tajuk entri utama, satu huruf dari judul koleksi, 

dan penanda kopi eksemplar serta jilid. 

Contoh nomor panggil untuk buku dengan judul: 

 

Tumbuh Kembang Anak Edisi ke-2, oleh Soetjiningsih 

618.92 Nomor Klasifikasi DDC untuk buku pediatrik 

Soe Tiga huruf pertama nama pengarang 

t-2 Satu huruf dari judul buku (2 menandakan edisi ke-2) 

c.2 Huruf c menandakan cetak/kopi dan angka 1 

menandakan eksemplar ke-1. 

 

i. Katalogisasi 

Setelah bahan pustaka di inventarisasi dan klasifikasi, maka 

kegiatan selanjutnya adalah katalogisasi. Katalogisasi 

merupakan proses pembuatan katalog suatu bahan pustaka. 

Dalam membuat katalog harus mengikuti pedoman sesuai 

dengan AACR (Anglo American Cataloguing Rules). Pada 

prinsipnya dalam katalogisasi koleksi terdapat pembagian 

daerah/area deskripsi yang terdiri dari daerah judul dan 

pengarang, edisi, daerah penerbitan, kolasi, seri, catatan/notasi, 

dan ISBN. Berikut tabel deskripsi bibliografi menurut AACR: 
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No Daerah Tanda 

Baca 

Unsur 

1 Judul dan Pernyataan 
tanggung jawab 

 Judul sebenarnya 

[ ] Pernyataan jenis bahan umum 

= Judul pararel 

: Judul lain/anak judul 

/ Pernyataan tanggung jawab 

; Pernyataan tanggung jawab yang 
kedua dst 

2 Edisi .-- Pernyataan edisi 

3 Data khusus  Digunakan untuk terbitan berseri, 

kartografi, sumber daya 

elektronik 

4 Penerbitan .-- Tempat terbit 

: Penerbit 

, Tahun terbit 

5 Deskripsi fisik .-- Jumlah halaman atau jumlah jilid 

: Pernyataan ilustrasi 

; Ukuran 

+ Lampiran 

6 Seri (ditulis dalam 

tanda kurung) 

.-- Judul seri 

: Keterangan seri lainnya 

; ISSN 

; Nomor seri 

7 Catatan .--  

8 Nomor Standar dan 

Harga 

.-- ISBN 

: Harga dan sebagainya 

   

Perpustakaan Unjani Yogyakarta telah menerapkan automasi 

Perpustakaan menggunakan software SLiMS. Proses 

katalogisasi dilakukan dengan input data bibliografi ke 

pangkalan data SLiMS sehingga koleksi dapat ditelusur 

menggunakan OPAC (Online Public Access Catalogue). 

 

j. Input data bibliografis ke pangkalan data SLiMS 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Login SLiMS di alamat slims.unjaya.ac.id. 

2) Masuk pada menu bibliografi 

3) Input judul baru 

a) Klik tambah bibliografi baru 

b) Isi data deskripsi bibliografi koleksi baru tersebut 

kemudian simpan. 

c) Masukan data eksemplar koleksi. 
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4)  Penambahan eksemplar koleksi di SLiMS 

a) Petugas mencari judul koleksi yang sama melalui 

kolom pencarian. 

b) Sunting data koleksi yang akan ditambahkan 

eksemplarnya kemudian edit. 

c) Tambah eksemplar baru pada item data koleksi. 

d) Isi data koleksi sesuai item yang tersedia kemudian 

simpan. 

5) Jika katalog ingin dicetak, maka klik menu mencetak 

katalog. 

 

 
Gambar SLiMs Perpustakaan (OPAC) 

 

k. Kelengkapan buku 

Merupakan kegiatan membuat kelengkapan buku diantaranya: 

1) Label dan Barcode.  

Label merupakan suatu identifikasi buku yang 

langsung dapat dilihat pada punggung buku yang memuat 

nomor panggil buku yang digunakan sebagai pedoman 

dalam pengerakan maupun pencarian koleksi di rak. 

Barcode adalah kode baris yang hanya bisa dibaca dengan 

barcode reader. Nomor barcode terdiri dari 8 digit dan 

disesuaikan dengan nomor judul buku diikuti copy 

eksemplar buku.  
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Contoh label koleksi sebagai berikut: 

 
PERPUSTAKAAN UNJANI 

YOGYAKARTA 

 

616.01 

Del 

m 

c.2 

 

 

Keterangan label koleksi: 

 
PERPUSTAKAAN UNJANI YOGYAKARTA 

616.01 Nomor Klasifikasi (DDC) 

Del Tiga huruf pertama nama pengarang yang sudah 

dibalik 

m Huruf pertama judul koleksi selain kata sandang 

c.2 Kode kepemilikaan 

005540c2 Kode barcode 

 

2) Kode koleksi 

Kode koleksi diberikan untuk koleksi rujukan atau 

referensi dengan kode Ref serta untuk koleki c.1 atau buku 

tandon dengan kode R. Kode koleksi ditempel dibagian 

punggung buku bagian atas dengan jarak 1 cm dari tepi 

atas punggung buku.  

Berikut contoh kode koleksi: 

a) Kode koleksi c.1 atau buku tandon 

 
 

b) Kode koleksi buku rujukan/referensi 

 
 

REF 

R 



 
  

26 
 

3) Kantong kartu buku 

Kantong kartu buku adalah sebuah kertas yang 

dibuat dengan bentuk khusus dengan ukuran tertentu yang 

ditempel pada sampul dalam bagian belakang buku 

sebagai tempat menyelipkan kartu buku. Ukuran kantong 

buku dibuat dengan lebar 9,5 cm dan tinggi 9 cm dengan 

bentuk kotak persegi dan salah satu sisinya lebih pendek 

yaitu 7,5 cm. Di dalam kantong kartu buku diberikan 

identitas sesuai dengan koleksi yang meliputi judul, 

pengarang, nomor panggil dam barcode.  Contoh kantong 

kartu buku: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perpustakaan  

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta 

 

Judul Buku     :……………………………………… 

Pengarang            : ………………………………..….… 

NO. Klas                :    …………… 
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4) Kartu buku 

Kartu buku adalah kertas kecil dengan ukuran 12,5 

cm x 7,5 cm yang diletakkan di bagian sampul belakang 

buku pada kantong kartu buku yang memuat identitas 

buku serta kolom yang berisi nomor anggota, nama, 

tanggal pinjam serta tanggal kembali. 

Berikut ini contoh kartu buku: 

 
 

 

 

 

PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI 

YOGYAKARTA 

 

KARTU BUKU 

Judul    :   

Pengarang   :   

No. Panggil  :   

No. Barcode:   

No.Anggota Nama  Tgl Pinjam Tgl Kembali 
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5) Slip tanggal kembali 

Slip tanggal kembali ditempel dibagian belakang 

buku sebagai catatan peminjam agar dikembalikan tepat 

waktu. Di dalam slip tanggal kembali memuat kolom yang 

berisi nama atau nomor anggota, prodi, tanggal wajib 

kembali, dan keterangan sanksi denda keterlambatan buku.  

Berikut contoh slip tanggal kembali: 

 

PERPUSTAKAAN  

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI 

YOGYAKARTA 

Slip Tanggal Kembali 
 

PERHATIAN: 

Harap dikembalikan tepat waktu, keterlambatan dikenakan denda 

Rp 1000/hari/buku (mahasiswa) dan  

Rp 5000/minggu/buku (dosen/non dosen) 

 

Nama / Nomor Anggota Prodi Tanggal Wajib Kembali 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6) Sampul 

Sampul buku berupa plastik transparan yang 

ukurannya disesuaikan dengan ukuran buku yang berguna 

untuk melindungi buku agar kelihatan rapi, bersih, dan 

awet. 
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2. Pengolahan Bahan Pustaka Non Cetak 

Bahan pustaka non cetak terdiri dari koleksi elektronik dan 

digital. Koleksi elektronik meliputi kaset, VCD/DVD, dll sedangkan  

koleksi digital meliputi e-journal, e-book, file local content, dll. 

a. Koleksi elektronik 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan bahan pustaka 

elektronik meliputi: 

1) Identifikasi  

Bahan pustaka diidentifikasi kemudian dikelompokkan 

sesuai dengan jenisnya sebelum diolah. 

2) Inventarisasi 

Bahan pustaka diinventarisasi ke dalam buku induk sesuai 

dengan jenisnya. 

3) Reproduksi/Back up 

Bahan pustaka dalam bentuk elektronik seperti kaset, 

VCD/DVD, dll dilakukan back up data ke server milik 

perpustakaan atau alih media ke dalam bentuk lain 

misalnya flashdisk/harddisk. Hal ini untuk mengantisipasi 

jika kaset dan VCD/DVD mengalami kerusakan maka 

perpustakaan masih memiliki salinan data yang ada pada 

bahan pustaka tersebut, selain itu juga penyimpanan di 

dalam flashdisk/harddisk lebih menghemat tempat 

dibandingkan kaset dan VCD/DVD. 

4) Penempatan di tempat/almari penyimpanan khusus 

Koleksi elektronik yang telah diolah selanjutnya 

ditempatkan pada almari penyimpanan khusus koleksi 

elektronik. 

5) Promosi 

Petugas perlu mempromosikan bahan pustaka elektronik 

yang telah diolah agar diketahui oleh pengguna 

perpustakaan. 

 

b. Koleksi digital 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan bahan pustaka 

digital meliputi: 

1) Identifikasi 

Bahan pustaka digital yang diterima diidentifikasi apakah 

termasuk jenis e-book, e-journal, file local content, dll. 
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2) Inventarisasi 

Bahan pustaka diinventarisasi ke dalam buku induk sesuai 

dengan jenisnya. 

3) Upload  

Bahan pustaka berupa file local content seperti 

skripsi, tugas akhir, laporan hasil penelitian, dll dikelola 

dengan cara upload file ke software institutional 

repository pada url http://repository.unjaya.ac.id. 

Sedangkan koleksi jenis e-book dikelola menggunakan 

software Calibre dan diakses melalui jaringan LAN. 

Calibre merupakan aplikasi manajemen perpustakaan yang 

bersifat opensource untuk mengelola koleksi berbentuk e-

book.  Sedangkan e-book yang tersimpan dalam aplikasi 

seperti google play book, aplikasi Unjani E-Library dari 

kubuku dapat langsung diakses melalui smartphone 

maupun website. 

 

Tampilan Repository: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://repository.unjaya.ac.id/
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Tampilan Calibre: 

 
 

Tampilan Unjani E-Library dari kubuku: 
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Tampilan google play book: 

 

 
4) Promosi  

Petugas melakukan promosi koleksi digital yang dimiliki 

perpustakaan agar dapar diketahui dan dimanfaatkan oleh 

pengguna. 

 

 


