


ABSTRAK 

 

Perpustakaan adalah suatu usaha dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan 
dan perawatan bahan pusaka untuk di sajikan dalam bentuk layanan yang besifat edukatif, 
informative, dan rekreatif kepada pengguna (Bafadal, 1992). Salah satu tujuan Perpustakaan 
dalam  pendayagunaan bahan pustaka yang di miliki adalah untuk kepentingan pemakai 
(kepuasan Pemakai), untuk itu di perlukan pelayanan yang cepat , tepat dan akurat sehingga 
kepuasan pemakai terpenuhi. 

Sirkulasi sering di katakan sebagai ujung tombak dalam jasa layanan Perpustakaan, karena 
bagian  Sirkulasi ini yang pertama kali berhubungan dengan pemakai dan yang paling sering 
digunakan oleh pemakai. Pelayanan Sirkulasi ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan koleksi, atau kegiatan yang berhubungan dengan peminjaman dan pengembalian 
. 

UPT Perpustakaan Pusat UPN Veteran dalam layanan Sirkulasi menggunakan system 
terbuka (open acces) yaitu perpustakaan memberikan kebebasan kepada pemakai untuk 
mencari dan memilih serta mengambil sendiri koleksi/buku yang dikehendaki atau yang 
dibutuhkan . Dalam Layanan Sirkulasi UPT Perpustakaan UPN Veteran ini pada prinsipnya 
hampir sama dengan layanan Sirkulasi Perpustakaan pada umumnya, hanya yang 
membedakan adalah peraturan masing-masing Perpustakaan tersebut, demikian juga dengan 
UPT Perpustakaan UPN Veteran ini juga punya peraturan sendiri tentang layanan 
Sirkulasinya. 

Dari kajian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Layanan Sirkulasi Di UPT 
Perpustakaan UPN Veteran ini menggunakan system open acces (terbuka) yang 
memungkinkan pemakai dapat memanfaatkan koleksi semaksimal. Untuk memanfatkan 
semaksimal mungkin ini seharusnya dalam penyusunan koleksinya di urutkan sesuai dengan 
nomor klasifikasinya sehingga pemakai dapat  mencari koleksi secara cepat dan tepat, dengan 
demikian pemakai dapat terpuaskan dan pemanfaatan koleksi tercapai secara maksimal. 
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