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M. ARWANI (2010).  STUDI DESKRIPTIF PENGEMBANGAN KOLEKSI 

DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

04141768 

 

INTISARI 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kegiatan 

pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. 

Pengembangan koleksi adalah seluruh aktifitas untuk memperluas koleksi yang ada di 

perpustakaan. Kegiatan pengembangan koleksi mencakup antara lain: penyusunan 

kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan (selection), pengadaan, penyiangan, serta 

evaluasi koleksi. Kegiatan pengembangan koleksi dilakukan dengan menggunakan 

metode kualitatif, penulis mengambil data dengan cara observasi langsung ke lokasi 

penelitian, dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta telah melakukan 

kegiatan pengembangan koleksi, namun belum mempunyai kebijakan dan prosedur 

secara tertulis. Diharapkan dari pihak perpustakaan UNY dalam kegiatan pengembangan 

koleksi untuk membuat kebijakan dan prosedur secara tertulis agar dapat dijadikan 

sebagai pedoman pengembangan koleksi dimasa yang akan datang. 

 

 

Kata Kunci: Pengembangan koleksi, pemustaka 
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M. ARWANI (2010).  DESCRIPTIVE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF LIBRARY  
COLLECTIONS IN THE TECHNICAL SERVICE  UNITS OF YOGYAKARTA STATE 

UNIVERSITY (UPT UNY) 
 

ABSTRACT 
 

Purpose of the stuty presented here is to find out hou the collection development 
activities in the technical service unit of Yogyakarta state University (UPT UNY). 
Collection development is all activities to expand the collection of the library. Collection 
development activities include: to from the collection development policy, the selection 
procurement, weeding, and collection evaluasion. Collection development activities were 
carried oud by using quantitative methods. The authors took the data by direct 
observation, to the location of the study, by interview and documentation. These research 
results can be concluded that the technical service unit of state University of Yogyakarta  
had engaged in collection development, but does not have a written policy and 
procedures. It is expected from the library of state University of Yogyakarta in the 
collection development activities to create a written policy and procedures can serve as 
guidelines for collection development in the future. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
 

Saat ini informasi menjadi salah satu komoditas utama yang dibutuhkan 

oleh setiap masyarakat. Informasi sangat diperlukan guna mendukung dalam 

penyelesaian persoalan yang dihadapi maupun untuk referensi dalam 

mengambil keputusan di masa yang akan datang. Perkembangan informasi 

yang sedemikian pesat dewasa ini menyebabkan masyarakat sadar akan arti 

pentingnya informasi dalam setiap sendi kehidupan. Berbagai cara telah 

dilakukan orang demi memperoleh informasi yang dibutuhkan dan salah satu 

upaya untuk memperoleh informasi tersebut dengan berkunjung ke UPT 

Perpustakaan UNY. UPT Perpustakaan sebagai lembaga penyimpan 

informasi memiliki peran penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

informasi masyarakat (Yusuf, 1995:3). Semakin meningkat kualitas dan 

kuantitas permintaan informasi dari para pemustaka, kehadiran perpustakaan 

semakin dirasakan manfaatnya. 

Tugas utama UPT Perpustakaan UNY adalah berusaha membangun 

koleksi yang lengkap demi kepentingan pemustaka di perpustakaan. Kegiatan 

yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah perpustakaaan adalah kegiatan 

pengembangan koleksi yaitu mencakup semua kegiatan untuk memperluas 

koleksi yang ada di UPT Perpustakaan UNY termasuk aspek seleksi dan 

evaluasi koleksi. (Yulia, 1994:11). 

1 
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Sebesar apapun suatu UPT Perpustakaan tentunya tidak ada yang bisa 

memenuhi kebutuhan informasi pemustaka secara menyeluruh karena 

informasi yang dibutuhkan pemustaka sangat kompleks dan mencakup 

berbagai bidang, sehingga kegiatan pengembangan koleksi merupakan 

kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh UPT Perpustakaan sebagai upaya 

untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pemustakanya. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi tentunya harus dilakukan 

dengan menejemen yang baik dan terkoordinasi agar pelaksaannya berjalan 

dengan baik dan tepat sasaran, untuk itu diperlukan adanya suatu kebijakan 

sebagai acuan yang mengarahkan kegiatan pengembangan koleksi tersebut. 

Koleksi UPT Perpustakaan harus dibangun dengan cara seleksi yang 

sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan, rencana, dan anggaran yang 

tersedia. Salah satu tujuan pengembangan koleksi adalah untuk memenuhi 

kebutuhan pemustaka dengan menyediakan sumber-sumber informasi yang 

relevan, hal ini menjadikan UPT Perpustakaan dituntut untuk meningkatkan 

koleksinya agar lebih lengkap. Tanpa adanya koleksi yang lengkap maka 

UPT Perpustakaan tidak dapat berfungsi secara optimal.    

Supomo (1994:13-14) menjelaskan bahwa UPT Perpustakaan harus 

dapat  menyediakan informasi yang beraneka ragam, bermutu dan mutakhir 

sesuai dengan perkembangan jaman. Sumber-sumber informasi  disusun 

secara teratur dan sistematis sehingga memudahkan pemustaka dalam temu 

kembali informasi. Menurut Sulisyo-Basuki (1991:76) pemustaka sendiri 

akan merasakan manfaat dari eksistensi UPT Perpustakaan apabila informasi 
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yang dicarinya dapat diperoleh di UPT perpustakaan. Dengan demikian, UPT 

perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal, apabila pemustaka merasa 

kebutuhan informasinya telah terpenuhi di UPT Perpustakaan tersebut hal ini 

akan mendorong pemustaka untuk terus memanfaatkan perpustakaan apabila 

sedang membutuhkan informasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Tantangan terberat yang dihadapi UPT Perpustakaan saat ini adalah 

banyaknya informasi serta kebutuhan informasi pemustaka yang semakin 

komplek, hal ini mungkin dirasakan oleh perpustakaan umum yang 

pemustakanya cenderung sangat beragam latar belakangnya. Dalam UPT 

Perpustakaan perguruan tinggi, dimana pemustakanya dapat dikelompok-

kelompokkan berdasarkan disiplin keilmuan pada setiap fakultasnya akan 

lebih mempermudah dalam melakukan pengembangan koleksinya.  

UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah 

kategori Perpustakaan perguruaan tinggi yang merupakan bagian integral dari 

seluruh civitas akademika di UNY. Tujuan  perpustakaan adalah untuk 

mendukung dan menunjang pelaksanaan program Tri Dharma Perguruaan 

Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdiaan masyarakat. Upaya 

untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan pelayanan informasi 

dalam beberapa aspek yaitu pengadaan informasi, pengolahan informasi, 

pengumpulkan informasi, dan penyebaran informasi kepada seluruh civitas 

akademika di UNY. Perpustakaan UNY merupakaan unit pelaksaan teknis 

dari semua layanan mahasiswa yang berkaitan dengan perpustakaan. 

  



 4

Dalam penelitian awal yang dilakukan penulis menujukkan bahwa UPT 

perpustakaan UNY belum mempunyai kebijakan pengembangan koleksi 

secara tertulis, artinya penulis tidak menemukan bukti dokumen kebijakan 

pengembangan koleksi yang pernah dilaksanakan. Adapun kebijakan 

pengembangan koleksi berfungsi untuk mengarahkan dalam kegiatan 

pengembangan koleksi sehingga tidak menyimpang dari tujuan  UPT 

Perpustakaan itu sendiri, seperti adanya pedoman bagi selektor, sehingga 

mereka dapat bekerja sesuai dengan sasaran yang diinginkan dengan jelas dan 

terarah. Kebijakan akan memberi informasi administrator, dan pihak lain 

(misal: Universitas) untuk mengambil kebijakan dalam hal perancanaan 

pendanaan dan pelasanaan sehingga akan terjalin koordinasi yang baik. Selain 

itu kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi para staf perpustakaan dalam 

merealisasikan rencana-rencana pengembangan koleksi. Para staf bagian 

pengadaan koleksi bertanggung jawab atas kualitas koleksi berdasarkan dari 

permintaan pemustakanya. Pengembangan koleksi dapat dilakukan dengan 

cara bekerjasama baik dengan penerbit maupun dengan perpustakaan lain.  

  Berdasarkan beberapa hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil tema ”Studi Deskriptif Pengembangan Koleksi 

di UPT Perpustakaan UNY.” Adapun alasan penulis memilih tema tentang 

studi diskripsi pengembangan koleksi karena penulis ingin mengetahui lebih 

jauh kegiatan pengembangan koleksi yang dilaksanakan di perpustakaan 

UNY. 
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1.2.  Rumusan Masalah 
 

1. Bagaimanakah kegiatan  pengembangan koleksi di perpustakaan 

UNY? 

2. Apakah kendala  yang  dihadapi dalam kegiatan pengembangan 

koleksi di Perpustakaan UNY? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui pengembangan koleksi  di perpustakaan UNY. 

2. Untuk mengetahui kendala kegiatan pengembangan koleksi di UPT 

Perpustakaan UNY? 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dan bahan 

pertimbangan dalam upaya meningkatkan kegiatan pengembangan 

koleksi di UPT Perpustakaan UNY. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

khususnya dalam hal pengembangan koleksi  di UPT Perpustakaan 

UNY. 

1.5. Sistematika Pembahasan 
 

Untuk lebih mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka 

penulis mengetengahkan sistematika penulisan yang disusun dalam beberapa 

bab yang saling berkaitan. 

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi mengenai latar belakang  

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, memuat tinjauan pustakan dan landasan teori. Dalam 

tinjauan pustaka dikemukan mengenai beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini, sedangkan dalam landasan teori berisi tentang teori-

teori para ahli yang berkaitan dengan aspek pengembangan koleksi.  

Bab ketiga, memuat metode penelitian yaitu berisi metode dan jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan analisis data. 

Bab keempat, pembahasan berisi gambaran umum lokasi penelitian dan 

hasil penelitian yaitu tentang study deskriptif pengembangaan koleksi di UPT 

Perpustakaan UNY. 

Bab kelima, penutup berisi simpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, serta saran sebagai masukan dalam 

melaksanakan program pengembangan koleksi selanjutnya.  

 

 

  



BAB IV 
 

STUDI DESKRIPTIF PENGEMBANGAN KOLEKSI DI UPT 

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY) 

 

4.1. Gambaran Umum UPT Perpustakaan Universitas Negeri  

Yogyakarta 

4.1.1. Sejarah Singkat  

Sejarah berdirinya UPT Perpustakaan Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY) tidak dapat di pisahkan dari berdirinya IKIP Negeri 

Yogyakarta. UPT Perpustakaan UNY didirikan pada 21 Mei 1964 

bertepatan dengan berdirinya IKIP Negeri Yogyakarta yang kemudian 

tanggal tersebut dijadikan dies natalis Universitas Negeri Yogyakarta. 

Pada awalnya perpustakaan tersebut menempati salah satu ruang di 

fakultas ilmu pendidikan dengan jumlah pegawai 4 orang. Sejak tahun 1970 

perpustakaan menempati gedung Rektorat dengan luas bangunan 520 meter 

persegi. Berdasarkan SK Rektor Nomor 28/1970, sejak tanggal 1 Januari 

1971 perpustakaan menjadi lembaga tersendiri yang statusnya langsung di 

bawah Rektor yang dipimpin oleh Direktur perpustakaan. Sejalan dengan 

itu, di keluarkan SK Rektor  Nomor 29/1970  tanggal 22 Desember 1971, 

bahwa semua perpustakaan fakultas dan jurusan melebur dalam 

perpustakaan institut, integrasi tersebut baru selesai pada tahun 1974. 

Semakin berkembang tuntutan koleksi dan layanan pada tahun 1974 

perpustakaan pindah lagi ke gedung baru yang seluas 804 meter persegi 

(sekarang gedung LPM dan lemlit) pada tahun 1978 berdasarkan SK Rektor 

48 
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Nomor 81/ PT 27 R/C 78 perpustakaan mengalami perubahan status 

menjadi suatu bagian dan di pimpin oleh seorang kepala bagian di bawah 

biro administrasi akademika dan kemahasiswaan. 

Pada tahun 1980 berdasarkan PP Nomor 5 tahun 1980, tentang 

organisasi perguruan tinggi di Indonesia dan SK Mendikbud Nomor 

01/40/0/1983 tentang organisasi dan tata kerja IKIP Yogyakarta, ditetapkan 

kedudukan perpustakaan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, pembinaan sehari-hari 

berada pada tanggung jawab pembantu Rektor 1. Pada tahun 1983 

berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0142/0/1983 tentang organisasi tata 

kerja IKIP Yogyakarta yang kemudian diperbarui dengan SK Mendikbud 

Nomor 01/01/01983, serta SK Nomor 0174/1995 yang memberikan status 

perpustakaan sebagai unit pelaksana teknis sejajar dengan UPT lainnya di 

lingkungan UNY.   

Sejak tahun 1996 perpustakaan menempati gedung perpustakaan 

yang cukup representatif dengan luas tanah 4.212 meter persegi, dan 

letaknya sangat strategis dengan gedung tersebut digunakan sampai 

sekarang. 

4.1.2. Tugas dan Fungsi 

4.1.2.1. Tugas 

Tugas utama UPT Perpustakaan UNY adalah memberikan layanan 

informasi segala bidang civitas akademika tanpa kecuali, dengan beban 

tugas yang di pikulnya tersebut dengan daya tenaga berupaya berbenah diri  

  



 50

sedemikian rupa agar kepuasan pemustaka perpustakaan terpenuhi. 

Sebagaimana disebutkan dalam SK Mendikbud  Nomor 0174/0/1995 UPT 

Perpustakaan UNY bertugas memberikan informasi dan pelayanan kepada 

pemustaka untuk mendukung belajar mengajar, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

4.1.2.2.Fungsi 

Tugas perpustakaan berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0174/01995 

UPT Perpustakaan UNY, berfungsi sebagai penyedia dan pengolah bahan 

pustaka, memberikan pelayanan dan pendayagunaan bahan pustaka, 

merawat bahan pustaka, memberikan referensi, serta melakukan urusan tata 

usaha perpustakaan. 

4.1.3. Struktur Organisasi  

Berdasarkan SK Mendikbud No 0174\01995 UPT Perpustakaan 

UNY berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor yang 

pembinaan sehari-hari dilakukan pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, 

Pembantu Rektor III. UPT Perpustakaan UNY terdiri atas kepala 

Perpustakaan, kepala sub bagian tata usaha, ketua pustakawan.  

 UPT Perpustakaan UNY mempunyai visi sebagai penyedia 

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi pertama meningkatkan 

relevansi dan mutu layanan sistem perpustakaan terpadu kepada seluruh 

pemustaka jasa di lingkungan Universitas, penerapan teknologi informasi, 

teknologi pada intinya bertumpu pada konsep otomasi, perpustakaan tidak 

hanya sebagai pemustaka tetapi juga sebagai pemilik data dan informasi 
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dalam rangka mendukung kerja sama (resource sharing) dengan 

perpustakaan pusat informasi lain.     

UPT Perpustakaan UNY di pimpin oleh seorang kepala yang 

ditunjuk diantaranya pustakawan senior di lingkunganya. Kelompok 

pustakawan terdiri atas jumlah pustakawan dalam jabatan fungsional yang 

di pimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk langsung. Tenaga 

pustakawan di lingkungan perpustakaan dan komisi perpustakaan adalah 

seorang (pengajar, praktisi, peneliti) yang punya perhatian besar terhadap 

perpustakaan yang ditunjuk oleh pihak perpustakaan dalam pelaksanakan 

tugasnya. Layanan perpustakaan di salurkan melalui 4 bidang kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Layanan bidang sistem otomasi yaitu komputerisasi perpustakaan/ 

pengelola hardware dan software. 

b. Bidang layanan teknis meliputi: pengadaan, pengolaan adminitrasi, 

keanggotaan, dan perawatan bahan pustaka. 

c. Bidang layanan pemustaka meliputi: layanan sirkulasi, layanan baca, 

layanan koran. 

d. Bidang layanan khusus meliputi: publikasi, statistik, kerjasama 

perpustakaan dan pendidikan pemakai. 

4.1.4. Kepemimpinan Perpustakaan  

Sejak awal berdiri hingga sekarang UPT Perpustakaan UNY telah 

mengalami lima kali pergantian pimpinan (kepala) yang nama dan masa 

pengabdianya di antaranya sebagai berikut: 
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a. Soeatminah   1964-1987 

b. Dra .Sumardilah   1987-1994 

c. Drs.Sri Marnodi, M.Si  1994-1998 

d. Drs.H.Rochmat Wahab, M.Pd 1998-1999 

e. Drs. Tatang Amiri   1999-2002 

f. Sri Hartati, SH   2002-2010 

4.1.5. Gedung 

Sesuai dengan pesatnya perkembangan Universitas Negeri 

Yogyakarta (UNY) maka perpustakaan perlu menyesuaikan diri terutama 

dalam hal penyediaan fasilitas ruang baca. Untuk itu, sejak berdiri hingga 

sekarang perpustakaan telah mengalami tiga kali perpindahan gedung. 

Gedung yang di tempati sekarang ini merupakan gedung yang ketiga yang 

di rancang dan di persiapkan bagi perpustakaan. Gedung ini terdiri dari tiga 

lantai yang luasnya 4.212 meter persegi dengan rincian sebagai berikut: 

a. Lantai satu 

Ruangan dari utara ke selatan terdiri dari;  

1) Ruang sirkulasi (R. l.l 4 terdapat enam unit) komputer. 

2) Ruang penitipan tas. 

3) Ruang lobby untuk istirahat dan juga terdapat katalog manual. 

4) Ruang elektronic library, terdapat 67 unit komputer. 

5) Ruang administrasi keanggotaan perpustakaan.  

6) Ruang koleksi cadangan sirkulasi. 

7) Ruang pengolahan, terdapat tiga unit komputer. 
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8) Toilet untuk pengunjung. 

b. Lantai dua 

Ruangan dari utara ke selatan terdiri dari: 

1) Ruang baca dan koleksi, bahasa sastra, sains dan teknologi, seni olah 

raga, geografi dan sejarah, (R.2.10)  terdapat satu unit komputer. 

2) Ruang kerja kepala perpustakaan dan tata usaha (R.2.09) terdapat 

satu tujuh unit komputer. 

3) Ruang lobby untuk istirahat, terdapat ruang untuk foto copy untuk 

keperluan pengunjung. 

4) Ruang pertemuan, untuk rapat staf, untuk menerima tamu (R.2.06). 

5) Ruang pelayanan referensi / informasi (R.2.08)  terdapat satu unit 

komputer. 

6) Dapur (R.2.05). 

7) Ruang alat tulis kantor (R.2.02). 

8) Toilet untuk pengunjung dan karyawan. 

9) Ruang majalah / terbitan berkala (R.2.03) terdapat satu unit 

komputer. 

c. Lantai tiga  

Ruangan utara ke selatan terdiri dari: 

1) Ruang baca dan koleksi karya umum, filsafat dan psikologi, agama 

dan ilmu sosial, termasuk pendidikan sebagai koleksi cadangan 

bertanda R, kependudukan politik ekonomi, hukum etnografi, 

(R.3.120 ) terdapat satu unit komputer. 
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2) Ruang koleksi khusus ilmu perpustakaan, dokumentasi dan 

informasi (R.3.08) terdapat satu unit komputer. 

3) Ruang baca (R.3.06). 

4) Ruang baca (R.3.05). 

5) Ruang pertemuan/diskusi (R.3.10). 

6) Lobby untuk istirahat. 

7) Musolla  (R.3.09). 

8) Toilet  (R.3.04). 

9) Koleksi skripsi, tesis, desertasi, (R.3.03) terdapat satu unit komputer. 

4.1.6. Koleksi 

a. Koleksi buku  

Koleksi perpustakaan pada bulan November 2009 terdiri dari 

buku/monografi yang berupa buku teks, buku informasi (fakta), buku 

rujukan (referensi). Laporan penelitian skripsi, tesis dan disertasi, 

dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1 
Koleksi buku pengadaan  UPT Perpustakaan UNY 
 

Indonesia  Asing  Jumlah  Gol Jenis 
Judul Eks judul Eks judul eks 

1 Karya umum  2.690   5.959     880 1.303 3570 7263 
2 Filsafat   2.456   7.919  2.845 4.540 5296 12.459 
3 Agama  1.679   4.009     243 350 1922 4.359 
4 Ilmu social 33.981 77.848 13.378 15.570 47066 95.416 
5 Bahasa  2.787   7.631   2.194 6.085 4972 13.716 
6 Ilmu murni  5.065 20.366   4.755 10.239 9901 30.605 
7 Ilmu terapan 15.557 37.455   9.413 13.473 23210 50.836 
8 Seni dan OR  3.717 10.043   2.222 3.214 5859 13.257 
9 Kesusasteraan  2.858   8.063   2.496 5.857 5334 13.920 

10 Sejarah, geografi   2.020   4.281   1.196 1.389 3193 5.670 
 Jumlah  72.808 183.572 39.622 64.020 112430 247.592 

 

Sumber: Dokumentasi koleksi buku, tanggal 1 Februari 2010 
 
 

b. Koleksi majalah 

Untuk melengkapi koleksi, UPT Perpustakaan UNY melanggan 

dan menerima hadiah pustaka jenis terbitan berkala yang berupa majalah 

maupun jurnal. Jika dirinci keadaan  koleksi terbitan berkala s/d 

November 2009 Sebagai berikut: 

Tabel 2 
Koleksi majalah UPT Perpustakaan UNY 

 
Indonesia Asing  

No Jenis Langgana
n 

Hadia
h  

Jumla
h  

Langgana
n 

Hadia
h  

Jumla
h  

Total 

1 Jurnal 27 233 260 81 23 104 364 

2 
Majalah Ilmiah 
Populer 35 130 165 48 8 56 221 

3 Majalah popular 46 86 132 2 13 15 147 
Surat kabar        
a. Harian 10 0 10 0 0 0 10 

4 

b. Mingguan 17 1 18 0 0 0 18 
5 Lain-lain 29 921 950 52 406 458 1.408 
 Jumlah 164 1.353 1.517 183 448 631 2.168 

 
Sumber: Dokumentasi koleksi buku, tanggal 1 Februari 2010 
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4.1.7. Pemustaka 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001:375) bahwa 

pemustaka adalah orang yang menggunakan perpustakaan. Menurut 

Undang-undang Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

perpustakaan, BAB 1 pasal 1 ayat 9,  menyatakan bahwa perpustakaan 

adalah pemustaka perpustakaan yaitu perorangan, atau kelompok atau 

lembaga yang memanfaatkaan fasilitas layanan perpustakaan. Pemustaka 

perpustakaan menurut Sulistyo-Basuki (1994:99) adalah orang yang di 

temui tatkala orang tersebut memerlukan dokumen primer atau yang 

menghendaki penelusuran bibliografi. 

Perpustakaan yang berada dalam lembaga tertentu mendevinisikan 

pemustaka sesuai dengan misi dan tujuan masing-masing perpustakaan 

pemustaka yang di maksud dalam penelitian ini adalah orang yang 

menggunakan atau memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Berdasarkan 

pengertian di atas, pemustaka perpustakaan di artikan sebagai kelompok 

yang datang ke perpustakaan yang telah membutuhkan pelayanan, 

penelitian untuk memperoleh informasi yang diinginkan. 

Dengan demikian pemustaka perpustakaan perguruan tinggi terdiri 

dari mahasiswa, staf, pengajar, peneliti, anggota luar, dan karyawan civitas 

akademika untuk mempelancar dalam proses belajar mengajar, serta 

penyelesaiaan tugas-tugas mata pelajaran mereka (Trimo, 1997:3).  Adapun 

pemustaka UPT Perpustakaan UNY, karyawan dan Civitas Akademika, 
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namun pemustaka yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemustaka 

aktif yang telah terdaftar menjadi anggota perpustakaan. 

Tabel 3 
Pemustaka jasa UPT Perpustakaan UNY 

Satu tahun terahir per Mei 2009-2010 
 

Bulan Jumlah Pengunjung / Bulan 
Mei 511 
Juni 715 
Juli 603 
September 503 
Oktober 504 
November 489 
Desember 515 
Januari 610 
Februari 665 
Maret 707 
April 509 
Jumlah 7.037 

 
Sumber: Dokumentasi jasa pengunjung perpustakaan, tanggal 1 Desember 2010    

4.1.8. Tata Tertib Pengunjung 

Setiap pengunjung UPT Perpustakaan UNY harus menaati peraturan 

dan tata tertib sebagi berikut. 

a. Menunjukan kartu tanda anggota (KTA). 

b. Men-scan kartu tanda anggota perpustakaan. 

c. Dilarang, yaitu : 

1) Membawa masuk tas/sejenis dalam ruangan. 

2) Membawa makanan/minuman ke dalam ruangan. 

3) Merokok, makanan, dan minum dalam ruangan. 

4) Memakai sandal jepit, jaket, topi, kaos tanpa kerah, kacamata hitam 

dalam perpustakaan. 

d. Bersikap dan berpakaian sopan, serta menjaga ketertiban dan keamanan. 
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e. Bersedia menaati peraturan yang berlaku. 

 

4.1.9. Jam Buka dan Jam Layanan  

Dalam rangka peningkatan layanan kepada pemustaka, UPT 

Perpustakaan UNY memberikan pelayanan dengan ketentuan waktu sebagai 

berikut : 

Tabel 4 
Jam Buka dan Jam Layanan Perpustakaan 

 
No Hari Waktu Keterangan 

07.30 - 18.00 Jam buka 1 Senin - Kamis 
07.30 - 16.00 Peminjaman / pengembalian 
07.30 - 16.00 Peminjaman / pengembalian 
11.00 – 13.00 Istirahat sholat jum’at 

2 Jum’at 

13.00-18.00 Jam buka 
07.30-11.30 Jam buka 3 Sabtu 
07.30-11.00 Peminjaman / pengembalian 

 
4.1.10. Keanggotaan  

a. Mahasiswa UNY 

1) Menujukan kartu Mahasiswa yang masih berlaku. 

2) Menyerahkan pas foto ukuran  2x2 sebanyak 2 lembar. 

3) Mengisi blangko pendaftaran. 

b. Dosen dan karyawan  UNY 

1) Menyerahkan fotocopy SK terakhir sebanyak 1 lembar. 

2) Menyerahkan pas foto  ukuran 2x2  sebanyak  2 lembar. 

3) Mengisi blangko pendaftaran. 

c. Masyarakat umum  

1) Menujukan  kartu identitas. 

2) Menyerahkan surat dari intansi. 
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3) Mengisi blangko pendaftaran. 

4.1.11. Macam Layanan Perpustakaan 

a. Layanan sirkulasi  

Peminjaman dan pengembalian merupakan bagian dari rangkaian 

kegiatan pelayanan pemustaka. 

b. Layanan rujukan dan informasi  

Bentuk layanan berupa bantuan secara langsung bersifat personal bagi 

mereka dan membutuhkan informasi tertentu. Bagian layanan ini 

memberikan petunjuk/ informasi teknis tentang bagaimana menggunakan 

perpustakaan secara baik dan benar. 

c. Layanan majalah 

Pemanfaatan koleksi majalah dan terbitan berseri lainya dilayani dengan 

cara dibaca di tempat dan di foto copy 

d. Layanan indeks dan kumpulan berita lainya 

Indeks artikel dapat diakses pada setiap workstation jaringan online 

public acces catalogue, opac. 

e. Layanan koleksi baca 

Layanan koleksi baca adalah suatu bentuk layanan kepada pemustaka 

dengan menyediakan minimal  1 eksemplar dari setiap judul bahan 

pustaka yang dimiliki perpustakaan. Pemanfaatan koleksi hanya untuk di 

baca di tempat. Dan tidak dapat di pinjam maupun di foto copy 

f. Layanan desertasi /tesis /skripsi 
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Layanan ini hanya menyediakan koleksi :Skripsi, tesis, desertasi . 

pemanfaatan koleksi hanya di baca di tempat dan tidak dapat di pinjam 

maupun di fotocopy 

g. Layanan koleksi penelitian  

Layanan ini menyediakan koleksi berupa laporan penelitian yang disusun 

oleh Dosen UNY. Pemanfaatan koleksi hanya di baca di tempat dan 

tidak dapat di pinjam kecuali di fotocopy. 

h. Layanan koleksi elektronik  

Menyajikan koleksi yang bersifat elektronik yang meliputi: 

1) Pita rekaman/kaset pelajaran bahasa asing. 

2) CD. Interaktif pembelajaran bahasa inggris. 

3) Layanan internet. 

4) Layanan jurnal elektronik. 

i. Layanan jasa fotocopy. 

Layanan ini memberikan layanan jasa fotocopy. 

j. Layanan jasa penelusuran informasi 

Layanan ini di maksudkan  dalam rangka membantu penelusuran 

informasi di perpustakaan. pemustaka dapat memperoleh informasi yang 

di butuhkan dengan cara tepat dan mudah. 

k. Layanan akses informasi dengan komputer 

Layanan akses di sini merupakan layanan penelususran dalam rangka 

mengakses informasi data bibliografi dengan memanfaatan pangkalan 
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data yang telah di bangun menggunakan program CDS / ISIS baik yang 

menggunakan jaringan internet tujuanya adalah. 

1) Mempermudah pemustaka perpustakaan dalam proses penelusuran   

informasi.  

2) Mempermudah dan mempercepat pertemuan informasi. 

3) Memberikan peluang dan jangkauan lebih banyak untuk menelusur 

dan menemukan informasi dari pangkalan data yang ada. 

Pemustaka dapat memperoleh print-out dari data bibligrafi yang telah di 

akses agar memudahkan penemuan informasi selanjutnya. 

l. Layanan pendidikan pemakai 

Merupakan program yang diselenggarakan oleh perpustakaan yang di 

berikan kepada pemustaka \/calon pemustaka 

m. Layanan jasa konsultasi teknis 

Adalah kegiatan atau pembinaan, saran atau petunjuk professional dalam 

bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi bagi yang 

memerlukan. Kegiatanya meliputi: 

1) Penulisan karya tulis ilmiah di bidang pusdokinfo terutama 

memberikan bantuan materi sebagai bahan landasan teori. 

2) Teknis pelaksanaan perolehan angka kredit bagi           perpustakaan. 

3) Teknis manajemen pengelolaan untuk berbagai jenis perpustakaan, 

pusat informasi, puast sumber belajar. 

4) Otomasi perpustakaan khususnya dengan program CDS / ISIS.  

5) Tempat untuk praktikum bagi mahasiswa UNY.  
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n. Layanan penyebaran informasi ilmiah terbaru dan terseleksi 

Layanan ini memungkinkan bagi pemustaka perpustakaan untuk 

mengetahui  informasi baru  yang berkaitan dengan bidang yang di 

minatinya. 

o. Sarana temu kembali informasi 

1) Layanan online melalui internet dapat diakses melalui pangkalan data 

yang di miliki oleh perpustakaan. 

2) Buku, pangkalan ini memuat informasi mengenai buku teks. 

3) DTS, Pangkalan data ini memuat informasi mengenai desertasi, tesis, 

Skripsi. 

4) ART, pangkalan data ini memuat judul artikel, majalah, surat kabar, 

dan jurnal dalam bentuk tercetak yang koleksi oleh perpustakaan 

UNY. 

5) Journal elektronik pangkalan data ini memuat kurang lebih 700 judul  

6)  Kumpulan berita Indonesia (KBI) pangkalan data ini memuat artikel 

dan berita yang dihimpun oleh 43 media 

7) Website UPT Perpustakaan UNY berisi informasi data bibliografi 

yang dapat diakses  melalui situs library.uny .ac.id 

4.1.12. Prosedur Penelusuran Informasi 

a. Penelusuran Website UPT Perpustakaan UNY. 

1) Siapkan komputer yang telah terhubung  dengan internet 

2) Untuk memulai klik ganda (2x) pada icon internet eksplorer 
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3) Klik tanda V. Pada sisi kanan address, pilih alamat 

http\\library.uny.ac.id 

4) Untuk cari daftar literature, pilih menu yang di kehendaki pada 

catalog online. 

5) Klik salah satu data base yang diinginkan, misalnya koleksi buku 

kemudian klik select data base. 

6) Untuk menelusuri data bibligrafi buku bisa melalui judul, pengarang 

dan subjek. 

b.  Penelusuran melalui OPAC 

1) Pilih koleksi pencarian data base yang di inginkan dengan memilih 

salah satu data base, misal buku. 

2) Klik salah satu penelusuran yang kita pilih, dengan istilah anda, 

kamus istilah ,subjek, judul maupun pengarang. 

3) Ketik informasi yang diinginkan, misal ekonomi, klik tanda” 

lanjut>> 

4) Tampilan menu hasil penelusuran. 

4.2. Hasil Penelitian 

Uraian berikut ini memberikan gambaran tentang Studi Deskriptif 

pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan UNY yang meliputi kebijakan 

pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan, penyiangan, dan evaluasi 

koleksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif agar data 

yang di kumpulkan lebih luas sehingga dapat memberikan deskriptif yang 

lebih  mendalam. 
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4.2.1. Kegiatan Pengembangan Koleksi di UPT Perpustakaan UNY 

Kegiatan pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan UNY yang 

meliputi kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan, penyiangan, 

dan evaluasi koleksi yang dilakukan di perpustakaan UNY selama setahun 

sekali proses pelaksanaanya sesuai kebijakan masing-masing perpustakaan 

sesuai prosedur atau cara pelaksanaan kegiatanya. 

4.2.1.1. Kebijakan Pengembangan Koleksi di UPT Perpustakaan UNY 

Kebijakan pengembangan koleksi merupakan serangkaian 

keputusan yang dijadikan sebagai landasan kegiatan pengembangan koleksi. 

Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh bagian pengembangan dan 

pengolahan koleksi. Dalam hal ini di UPT Perpustakaan UNY sudah 

mempunyai kebijakan pengembangan koleksi, namun di lapangan penulis 

tidak menjumpai kebijakan pengembangan koleksi  tersebut yang di susun 

dalam bentuk dokumen tertulis, akan tetapi selama ini kebijakan 

pengembangan koleksi yang dilakukan di UPT Perpustakaan UNY masih di 

sampaikan secara lisan saja yaitu berupa usulan-usulan. Sebagaimana yang 

di ungkapkan oleh informan yaitu:   

“UPT Perpustakaan UNY pada dasarnya sudah mempunyai kebijakan 
pengembangan koleksi judul buku-buku yang ada di dalamnya. Aturan ini tidak 
dibuat dalam peraturan tertulis yang ada di perpustakaan, tetapi real termanifestasi 
dalam wujud seperti adanya penambahan koleksi buku-buku maupun intensitas 
yang jumlah buku disesuaikan dengan jumlah mahasiswa maupun tuntutan 
kurikulum yang dari tahun ke tahun semakin disesuaikan dengan tuntutan era 
globalisasi” (Suwarno, 8 Februari 2010). 

 
Kebijakan pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan UNY 

masih secara lisan yang di sampaikan langsung oleh fakultas, jurusan 

kemudian pihak fakultas tersebut langsung menyampaikan. Kebijakan 
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pengembangan koleksi merupakan acuan yang dijadikan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan pengembangan koleksi sehingga sangat penting apabila 

kebijakan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan yang berisi panduan-panduan 

untuk memberi arahan kepada staf bagian pengembangan koleksi agar tidak 

terjadi kesalahan dan penyimpangan dari tujuan kegiatan tersebut.  

Pengembangan koleksi sebaiknya dilakukan secara rutin setiap 

tahunnya, namun waktu pelaksanaannya tergantung dari kebijakan 

perpustakaan masing-masing. Hal ini bertujuan agar koleksi selalu ter up 

date. Sebagaimana diungkapkan oleh informan hasil penelitian yaitu: 

“Adapun pengembangan koleksi di perpustakaan UNY diadakan satu tahun sekali, 
biasanya atas usulan dari fakultas, pemustaka, pustakawan dan pihak Universitas. 
Hal pengembangan koleksi ini berkaitan dengan penambahan jumlah buku, 
penambahan jumlah judul koleksi, maupun hal-hal yang berkaitan dengan 
perawatan buku perpustakaan”. ( Muryanto, 3 Februari 2010). 

UPT Perpustakaan UNY melaksanakan kegiatan kebijakan 

pengembangan koleksi setiap tahun sekali, pustakawan bertugas 

menampung usulan-usulan  dari semua Fakultas, maupun Universitas, 

kemudian yang melaksanakan pengadaan pemesanan koleksi buku maupun 

jurnal adalah bagian rumah tangga Universitas.  

Kebijakan pengembangan koleksi juga melibatkan aspirasi 

pemustaka dengan cara pemustaka tersebut mengusulkan judul-judul koleksi 

yang diinginkan kemudian di sampaikan kepada panitia pengadaan koleksi 

di UPT Perpustakaan UNY.  

Hal pengadaan koleksi baru di perpustakaan juga sangan 

dipengaruhi oleh para pemustaka, meraka juga melakukan fungsi kontrol.  
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Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pemustaka di UNY, Seperti 

yang diungkapkan oleh informan hasil penelitian yaitu: 

“Adapun berkaitan dengan pengadaan koleksi-koleksi buku baru perpustakaan 
ditentukan oleh berbagai sumber masukan, yang kesemuanya teraspirasikan atau 
tersalurkan kepada pemustaka, kemudian pemustaka menyalurkannya kepada 
pihak rumah tangga Universitas”. ( Sri Hartati, 9 Februari 2010). 

 
Pelaksanaan pengembangan koleksi di perpustakaan UNY 

dilaksanakan oleh panitia pengadaan koleksi yang terdiri dari beberapa 

orang pustakawan  yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam 

tugasnya misalnya petugas bagian seleksi dan bagian pengadaan koleksi. 

Seperti halnya yang diungkapkan informan hasil penelitian yaitu: 

“Pelaksanakan hasil dari kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan UNY 
dilaksanakan oleh   Panitia pengadaan koleksi yang terdiri dari beberapa orang 
pustakawan dan juga bagian perlengkapan yaitu bagian rumah tangga Universitas”. 
(Suwarno,  8 Februari 2010). 
 

Untuk pengadaan koleksi di perpustakaan UNY dilaksanakan oleh 

panitia pengadaan koleksi yang terdiri dari beberapa orang pustakawan dan 

masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam tugasnya misal untuk 

seleksi bagian pengadaan sedangkan bagian Rumah Tangga hanya 

melaksanakan pengadaan dan Pemesanan judul-judul koleksi ke penerbit. 

4.2.1.2. Seleksi Koleksi di UPT Perpustakaan UNY 

Seleksi sebagai tindakan, cara atau proses memilih. Dalam 

hubungan dengan pengembangan koleksi perpustakaan, seleksi merupakan 

identifikasi rekaman informasi yang akan ditambahkan pada koleksi ada di 

perpustakaan. Maqril and corbin (1989-1) dalam Qalyubi (2003:77) proses 

tahap ini adalah keputusan untuk mencantumkan atau rekaman informasi 

yang direncanakan untuk diadakan di perpustakaan. 
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Dalam melakukan kegiatan kriteria seleksi, tugas pustakawan  

yaitu melakukan pemilihan buku-buku mana yang diminati dan di butuhkan 

oleh pemustaka. Sebagaimana  menurut informan hasil penelitian yaitu: 

“Kriteria seleksi koleksi di perpustakaan UNY yaitu pemilihan buku yang sesuai 
dengan kebutuhan dan yang diminati para pemustaka”.  (Muryatmo, tanggal 3 
Febuari 2010). 
 

Ada beberapa kriteria seleksi di perpustakaan yaitu: 

1) Tingkatan koleksi. 

2)  Otoritas dan kredibilitas pengarang. 

3) Harga dan kemutahiran 

4) Penyajian fisik buku. 

5) Struktur dan metode penyajian. 

6) Indeks dan bibliografi. 

Untuk kegiatan seleksi yang di pandang memiliki kapabilitas 

untuk menyeleksi bahan pustaka antara lain: Pustakawan Ahli. Menurut 

informan hasil penelitian yaitu: 

“Tim pelaksanaan seleksi di perpustakaan UNY adalah pihak Jurusan, pimpinan, 
pustakawan yang melakukan seleksi koleksi”.  (Sri Hartati,  9 Febuari 2010). 
  

Pustakawan yang melaksanakan pengembangan koleksi biasanya 

mengetahui bahwa biblografi dan sumber tinjauan itu sangat bermanfaat 

sebagai alat bantu seleksi berguna membantu pustakawan dalam 

memutuskan apakah bahan pustaka di seleksi atau tidak. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh informan hasil penelitian yaitu: 

“Alat bantu yang digunakan untuk melakukan seleksi yang ada di perpustakaan 
UNY adalah Katalog dari beberapa penerbit maupun toko buku dan internet”. 
(Suwarno, 8 Febuari 2010) 
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Setelah melakukan pengecekkan terhadap koleksi yang sudah 

dimilki perpustakaan dengan menggunakan katalog yang ada di 

perpustakaan, pustakawan akan mengetahui apakah koleksi yang dipesan 

sudah dimiliki apa belum, hal ini sangat berguna untuk mengatasi pembelian 

ulang judul buku yang sama dengan edisi yang sama. Setelah melakukan 

pengecekkan kemudian dapat memesan buku ke penerbit maupun toko buku 

dengan terlebih dahulu melihat buku katalog yang disediakan oleh suatu 

penerbit. 

4.2.1.3. Pengadaan Koleksi di UPT Perpustakaan UNY 

Pengadaan koleksi merupakan usaha-usaha untuk menghimpun 

bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan. Di dalam 

pengadaan perpustakaan terotomasi pengadaan bisa dilakukan dengan 

menggunakan bantuan teknologi informasi. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh informan penelitian yaitu 

“Sumber pengadaan koleksi di perpustakaan UNY adalah hasil pembelian, hadiah, 
sumbangan dari: 
a. Pembeli biasanya lebih cepat karena sesuai dengan kebutuhan, dimana pihak 

perpustakaan memiliki hak untuk membeli atau tidak untuk membeli suatu 
bahan pustaka. 

b. Hadiah atas usulan yang diminta berdasarkan usulan usulan melalui proses 
seleksi yang diharapkan sesuai dengan kebutuan. sedangkan hadiah yang tidak 
diminta berdasarkan usulan, dalam menerimanya tidak melalui proses seleksi 
terlebih dahulu. apabila koleksi buku tidak termasuk koleksi ilmiah, maka 
ditetapkan sebagai koleksi bacaan umum. 

c. Sumbangan dari para alumni yang akan menyelesaikan studinya.” (Ibu Tutik, 
5 Febuari 2010) 
 

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu:  

”Pengadaan koleksi di perpustakaan UNY yaitu terkait dengan penambahan 
koleksi buku, perawatan buku-buku yang telah usang untuk di perbaiki kondisinya 
diadakan 1 tahun sekali menggunakan dana Dam”.  (Suwarno, 8 Febuari 2010) 
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Pengadaan koleksi intinya untuk menambahkan koleksi  di 

perpustakaan kebutuhan para pemustaka yang ada di UPT Perpustakaan 

UNY. Sedangkan menurut informan penelitian yaitu: 

”Tujuan pengadaan koleksi di perpustakaan UNY adalah untuk memperluas 
koleksi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pemustaka”. (Sri Hartati, 9 
Febuari 2010) 
 
4.2.1.4. Penyiangan Koleksi di UPT Perpustakaan UNY 

Penyiangan secara sederhana dipahami sebagai usaha untuk 

mengeluarkan atau menarik bahan pustaka dari koleksi. Sebelum pustaka 

dimasukan dalam jajaran koleksi perpustakaan, bahan tersebut harus di 

evaluasi. Demikiaan juga koleksi yang telah ada, evaluasi tetap diperlukan 

secara preodik untuk melihat apakah nantinya bahan pustaka masih bernilai 

bagi pemustaka koleksiya yang bersangkutan. 

Untuk kegiatan penyiangan, tidak semua staf  perpustakaan dapat 

melakukan  penyiangan koleksi. Dalam hal ini karena kegiatan penyiangan 

membutuhkan keahlian serta ketelitian pelaku penyiangan. Di UPT 

Perpustakaan UNY, biasanya melakukan penyiangan adalah bidang 

pustakawan, bidang pengembangan dan pengelolahan bahan pustaka beserta 

staf dan bidang dan bidang pengembangan koleksi. 

Sebagaimana menurut informan hasil penelitian yaitu: 

“Penyiangan koleksi UPT perpustakaan berdasarkan praktek kami lakukan, jadi 
ada buku dalam rak kemudian memilih-milih itu yang pertama Mas, pada waktu 
itu buku dilihat slipnya kosong otomatis buku itu tidak diminati pemustaka 
kemudian kami siangi. Kemudian buku yang double-double misalnya ada lima 
belas eksempalar atau dua belas buku itu kami ambil. Berapa judul yang harus 
ditaruh dirak pembaca dan  lainya disiangi atau diambil ketempat tersendiri. 
Kebetulan ruanganya ada diatas dekat ruang puastakawan. Kemudian buku terbitan 
lama juga kita ambil, kemudian buku yang terbitan tahun 1990 an itu tidak dibuang 
tapi untuk di sajikan diruang koleki langka. Kemudian buku yang tidak digunakan 
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yang diruang atas itu, ada yang digunakan oleh perpustakaan desa atau 
perpustakaan yang memerlukan, terus ada juga yang dipinjamkan, ada juga 
diberikan”. (Sri Hartati, 9 Febuari 2010) 

 
 

Pengembangan koleksi bagian penyiangan yang bertugas mencatat 

koleksi setelah dipilih-pilih pustakawan untuk disiangi.  Sebagaimana 

menurut informan hasil penelitian yaitu: 

“Tim yang bertugas melakukan penyiangan koleksi di perpustakaan UNY 
diantaranya yaitu Pimpinan, pustakawan, dan di bantu staf yang 
lain”.(Muryatmo, 3 Februari 2010) 

 
Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan  adanya kerjasama 

antara Pustakawan  dengan staf lainnya yang bertugas dalam melakukan 

proses penyiangan, seperti pencatatan judul buku, nomor investaris, yang 

telah dipilih pustakawan  dan staf perpustakaan. 

a. Tujuan penyiangan  

Tujuan penyiangan koleksi yaitu untuk memisahkan koleksi yang 

sudah kadarluarsa,  rusak, tidak terpakai lagi. Kemudian di keluarkan 

dari jajaranya di rak buku dan tempatya di pergunakan untuk koleksi 

yang baru (Sutarno NS, 2006;116)   

Tujuan penyiangan yang dilakukan di UPT Perpustakaan UNY 

yaitu untuk menyajikan koleksi yang lebih segar (baru) baik secara fisik 

maupun secara kandungan informasinya, dan agar tidak terjadi 

penumpakan koleksi. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang 

informan yaitu: 

“Tujuan penyiangan koleksi di perpustakaan UNY diantaranya yaitu 
Biar koleksi yang tersaji selalu  fresh, selalu baru, dan efisiensi rak”.( 
Sofyan Riyanto, 1  Februari 2010) 
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Sedangkan menurut informan Ibu Tutik ditambahkan juga bahwa 

alasan untuk melakukan penyiangan adalah memperbaiki koleksi judul-

judul buku maupun jurnal kurang layak digunakan untuk diperbaiki 

dibagian penjilitan. Seperti pada informan penelitian yaitu: 

“Tujuan melaksanakan penyiangan di UPT Perpustakaan UNY yaitu 
agar tidak terjadi penumpukan judul-judul koleksi kurang layak 
digunakan kemudian diperbaruhi dibagian penjilitan.(Ibu Tutik, 5 
Februari 2010) 

 
Berdasarkan menurut informan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kegitan penyiangan menarik koleksi yang ada di rak buku untuk 

di siangi dan di perbaiki koleksinya yang rusak seperti sampul buku agar 

seleranya terlihat baru, di siangi agar tidak memenuhi tempat koleksi.  

 Menurut  Winoto (2004:14)  tujuan dilakukan penyiangan yaitu: 

1) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang koleksi 

2) Menghindarkan dokumen-dokumen dengan subjek yang 

menyimpang dari tekanan yang masuk kedalam koleksi 

3) Untuk memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan 

4) Untuk membina dan memperbaiki pelayanan informasi oleh lembaga 

perpustakaan 

5) Meningkatkan akses dokumen yang menjadi tekanan utama koleksi 

6) Untuk menghemat ruangan. 
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b. Jenis koleksi 

 Untuk jenis koleksi yang di siangi pustakawan UPT Perpustakaan 

UNY yaitu semua jenis koleksi kecuali jenis koleksi yang langka. 

Karena koleksi langka merupakan salah satu jenis koleksi yang di 

layankan di  UPT Perpustakaan UNY. Walaupun penyiangan dilakukan 

hampir jenis koleksi namun sejauh ini dari hasil observasi peneliti lebih 

banyak di siangi adalah jenis buku. Sebagaimana di katakan informan 

pada penelitian yaitu: 

“Semua jenis koleksi kecuali yang langka dan kurang layak digunakan 
kemudian diperbaiki agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka” (Ibu 
Tutik, 5 Februari 2010) 

 
Kemudian hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa 

koleksi yang disiangi yaitu yang telah rusak berat kemudian untuk di 

perbaiki yang rusak dibagian penjilidan dan hasilnya dapat di 

manfaatkan oleh pemustaka perpustakaan setelah di perbaikinya. 

Berikut ini gambar I tempat penyimpanan koleksi di UPT  

Perpustakaan  UNY di lantai  2, tempat penulis melakukan observasi  

dan pengambilan gambar (dokumentasi) 
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Gambar 2 (i) 
Gedung tempat penyimpanan koleksi di Perpustakaan UNY 

 

  

                                                                i 
Sumber: Dokumentasi diambil tanggal 01 Maret 2010 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di gudang tempat 

penyimpanan koleksi di UPT Perpustakaan UNY. Penulis lebih banyak 

menemukan koleksi bahan pustaka/buku, koleksi tersebut memiliki kondisi 

yang berbeda-beda ada yang rusak, ada terbitan lama eksemplarnya banyak, 

tulisan atau bahasanya kurang di fahami pemustaka dan yang paling banyak 

koleksi yang kurang di minati pemustaka atau belum pernah di pinjam. 

koleksi yang kurang di minati pemustaka atau belum pernah di pinjam, 

biasa dilihat dari kartu peminjaman yang ada di belakang sampul buku, 

kartu tersebut biasanya kosong yang menandakan belum pernah di pinjam 

oleh pemustaka. 

Berikut ini penulis akan menyajikan beberapa gambar kondisi 

koleksi  terbitan lama, koleksinya sudah rusak, koleksi dengan tulisan 
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atau bahasa yang kurang di fahami, koleksi kurang diminati atau belum 

pernah di pinjam dan koleksi yang memiliki eksemplar yang banyak. 

1) Koleksi terbitan lama 

Gambar 3(i,ii,iii,iv) 
Kondisi koleksi terbitan lama di gudang tempat penyimpanan koleksi 

 

    

                i                                                        ii 

Sumber: Dokumentasi diambil tanggal 01 Maret 2010 

Gambar 3 merupakan beberapa koleksi terbitan lama yang terdapat 

di gudang tempat penyimpanan koleksi di UPT Perpustakaan UNY. Gambar 

3 yang pertama mengalami kerusakan pada sampul. Dan gambar 3 yang 

kedua terbitan lama yang telah lapuk karena usia dengan kondisi diikat dan 

disimpan di rak. 

 

    

 

 

 

                              iii,                                                    iv 

Sumber: Dokumentasi diambil tanggal 01 Maret 2010 
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  Gambar 4 adalah kartu peminjaman yang biasanya terdapat di 

sampul buku, kartu tersebut biasanya terdapat pada koleksi terbitan lama 

dan tanggal peminjaman yang terdapat di dalamnya menandakan koleksi 

tersebut sudah lama. Gambar empat adalah koleksi terbitan lama yang 

ditandai dengan tulisan” koleksi terbitan lama dalam identifikasi” yang 

artinya koleksi tersebut sudah di identifikasi oleh pustakawan. 

2) Koleksi rusak 

Gambar 4 (i, ii) 
Kondisi koleksi rusak di gudang tempat penyimpanan koleksi 

     

 

 

 

 

                                             i                                                            ii 

Sumber: Dokumentasi diambil tanggal 01 Maret 2010 

Gambar 4 adalah koleksi yang mengalami kerusakan koleksi ini 

berada di gudang tempat penyimpanan koleksi di UPT Perpustakaan UNY. 

Kondisi koleksi pada gambar 5 yang pertama mengalami kerusakan karena 

usia telah lama. Sedangkan kondisi koleksi gambar 5 yang dua mengalami 

kerusakan karena sebagian halaman terlepas. Untuk koleksi yang 

mengalami rusak berat,  koleksi tersebut biasanya tidak disajikan lagi / 

keluarkan Sedangkan untuk koleksi yang masih di perbaiki, koleksi tersebut 

masih disajikan setelah di perbaiki terlebih dahulu. 

3) Koleksi dengan bahasa asing atau kurang dipahami 
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Gambar 5 (i,ii,iii,iv) 
Kondisi koleksi dengan bahasa asing atau kurang  

di pahami pengguna di tempat penyimpanan  koleksi 
 

     
    

 

 

 

                             i                                                            ii 

 

 

 

 

 

                         iii                                                           iv 

Sumber: Dokumentasi diambil tanggal 01 Maret 2010 

Gambar beberapa koleksi dengan bahasa kurang dipahami 

pemustaka yang terdapat di tempat di gudang penyimpanan koleksi di UPT 

Perpustakaan UNY. Gambar satu adalah koleksi bahasa asing yang kurang 

di pahami pemustaka. Dan gambar dua adalah koleksi yang masih 

menggunakan ejaan jaman dulu. Gambar tiga kondisi koleksi bahasa asing 

yang disatukan dengan cara diikat. Gambar empat adalah sebuah koleksi 

dengan judul bahasa asing yang kurang di pahami pemustaka. 
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4) Koleksi kurang diminati 

 

Gambar 6 (I,ii,iii,iv) 
Kondisi koleksi kurang diminati di gudang tempat penyimpanan koleksi 

    

    

 

 

 

                                    I                                                             II 

 

 

 

 

 

iii                                                     iv                         

Sumber: Dokumentasi diambil tanggal 01 Maret 2010 

Gambar beberapa koleksi yang kurang diminati dan belum pernah di 

pinjam di UPT Perpustakaan UNY. Seperti gambar 3 koleksi tersebut tidak 

diminati karena informasinya sudah out of date.                 

Gambar 5 dan 6 adalah sebagian koleksi yang kurang di minati 

dengan kondisi diikat dan disimpan di rak yang di tandai kondisi kurang 

diminati” sedangkan gambar 4 adalah satu buah kartu yang terdapat pada 

salah satu koleksi yang kurang diminati yang menandakan koleksi tersebut 

belum pernah di pinjam oleh pemustaka. 
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5) Koleksi yang memiliki eksemplar banyak. 

Gambar 8 
Kondisi koleksi yang memiliki eksemplar banyak  

di gudang tempat penyimpanan koleksi. 
     

 

 

 

 

[ 

 

i                                                   ii 

Sumber: Dokumentasi diambil tanggal 01 Maret 2010 

Gambar beberapa koleksi yang memeliki eksemplar banyak di UPT 

Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Seperti gambar satu 

koleksi gambar dua yang berjudul “KIPRAH PUSTAKAWAN” penulis 

penemukan masih ada yang di sajikan untuk pemustaka, hal ini menandakan 

buku tersebut masih layak untuk di sajikan namun memiliki eksemplar 

banyak sehingga sebagian koleksi disimpan di gudang tempat penyimpanan 

koleksi. 

c. Kriteria penyiangan 

Kriteria merupakan ciri yang melekat pada suatu objek, kriteria 

penyiangan koleksi adalah ciri-ciri yang melekat pada koleksi yang 

membuat koleksi tersebut perlu di siangi, ada beberapa kriteria penyiangan 

koleksi yang ditentukan oleh para ahli, diantarnya menurut Marry pea cock 

Doug las dalam  Winoto (2004:14) menyebutkan beberapa kritera untuk 

penyiangan bahan pustaka yaitu: 

  



 79

1) Buku yang sangat rusak tidak dapat diperbaiki lagi. 

2) Buku yang lembaranya tidak lengkap lagi.  

3) Buku yang isinya sudah out of date. 

4) Buku yang jumlah salinanya terlalu banyak. 

5) Buku yang kurang manfaat bagi masyarakat yang di layaninya. 

6) Buku yang dilarang beredar oleh pemerintah. 

 Sedangkan menurut informan hasil penelitian yaitu. 

“Kriteria biasa bermacam-macam Mas, dan biasanya sebelum 
melakukan penyingan, yaitu tadi. Pertama kita tentukan koleksi yang 
out of date, koleksi yang tidak pernah dipinjam pemustaka, koleksi 
yang sudah rusak, kemudian koleksi yang rusak tapi masih bisa 
diperbaiki, sementara diperbaiki dulu di bagian penjilitan”.(Suwarno, 
8 Februari 2010) 

 
Kemudian menurut informan Sri Hartati menambahkan tentang 

kriteria penyiangan  di perpustakaan UNY yaitu:  

“Biasanya untuk melakukan penyiangan kita menggunakan buku 
pedoman perpusnas”.(Sri Hartati, 9 Februari 2010) 

 
Kriteria penyiangan UPT Perpustakaan UNY yaitu : 

1) Rusak berat, tidak bisa diperbaiki.  

2) Bahan pustaka yang isinya tidak lengkap dan tidak dapat diusahakan 

gantinya. 

3) Buku pelajaran yang  tidak sesuai dengan kurikulum Debdiknas. 

4) Buku yang tidak pernah dilayankan (sudah lama tidak berkulasi). 

5) Bahan pustaka yang dipinjam dan tidak pernah dikembalikan. 

6) Bahan pustaka hilang. 

Kriteria bahan pustaka yang akan dihibahkan yaitu : 
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1) Fisik buku masih bagus. 

2) Kualitas buku 

3) Bahan pustaka yang jumlah copy nya banyak. 

Menurut dari beberapa informan melalui wawancara lapangan 

antara informan satu dengan informan yang lainya berbeda jawabanya. 

Yang kaitanya dengan kriteria penyiangan koleksi di UPT Perpustakaan 

UNY misalnya, koleksi Kurang layak untuk dipinjamkan ke pemustaka 

UPT Perpustakaan karna rusak berat maka perlu di siangi atau di taruh 

dalam rak khusus untuk di perbaiki di penjilitan. 

d. Koleksi setelah disiangi  

Kemudian koleksi setelah melewati proses penyiangan UPT 

Perpustakaan UNY, koleksi tersebut masih bisa di perbaiki, dan ada 

yang tidak bisa di perbaiki, koleksi tersebut akan dipindahkan ke bagian 

penjilitan untuk di perbaiki sesuai dengan kerusakanya.  

 Setelah melakukan penyiangan melalui seleksi \pemilihan koleksi 

yang ada di rak UPT Perpustakaan UNY dan semua disiangi koleksi 

buku tiba-tiba menemukan koleksi yang rusak koleksinya maka di 

perbaiki kalau bisa di perbaiki dan kalau tidak bisa di perbaiki maka di 

simpan di bagian penyimpanan. Menurut informan  penelitian yaitu:  

“Proses selesai menyiangi koleksi yang bisa diperbaiki itu diperbaiki, 
maka untuk koleksi yang   telah rusak berat maka ditarik dibagian 
penyimpanan”.( Sofyan Rianto, 1 Februari 2010) 

 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui informan penelitian maka 

dapat di simpulkan untuk koleksi yang telah disiangi maka menemukan 
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beberapa koleksi yang kurang layak digunakan jalan satu-satunya maka 

diperbaiki di bagian penjilitan. Maka untuk koleksi yang telah rusak 

berat untuk itu di tarik dan disimpan di bagian ruang penyimpanan. 

Koleksi yang bisa di perbaiki dimanfaatkan oleh pemustaka 

perpustakaan UNY, koleksi yang rusak atau kena jamur maka jalan 

satunya di simpan dulu jangan di keluarkan oleh pustakawan. 

4.2.1.5. Evaluasi Koleksi di UPT Perpustakaan UNY 

Evaluasi koleksi di  UPT Perpustakaan UNY adalah suatu kegiatan 

dengan sungguh-sungguh, mengamati mengoreksi menimbang baik 

buruknya suatu masalah yang dilakukan secara formal dengan dasar tertentu 

kemudian memberi pengahargaan seberapa besar bobotnya, kualitas nilai  

kemampuan evaluasi yang ada di  UPT perpustakaan UNY. 

Dalam melakukan evaluasi koleksi yang dapat dikembangkan di 

sebuah UPT Perpustakaan adalah penilaian terhadap sebuah koleksi yang 

layak untuk dipilih sebuah koleksi oleh perpustakaan. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh informan penelitian yaitu:  

“Evaluasi dapat dilakukan dengan penilaian sebuah koleksi  yang layak 
untuk diletakkan dalam rak koleksi perpustakaan unuk mengembangkan 
sebuah sebuah koleksi melalui pengadaan”. (Muryatmo,3 Februari 2010) 

 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui informan penelitian 

bahwa dapat di simpulkan untuk melakukan sebauh evaluasi biasanya dapat 

mengerjakan sebuah pekerjaan dan setelah itu dapat dievaluasi dan hasilnya 

dapat diketahui oleh pustakawan yang telah menyelesaikan sebuah 

pekerjaan tersebut. 
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Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan sebuah informan 

penelitian yaitu: 

“cara melakukan evaluasi koleksi di perpustakaan UNY Mengumpulkan 
pendapat pemustaka, misalnya dengan penyebaran angket kepada 
penggunjung mengenai koleksi perpustakaan dan hasilnya dapat diketahui 
yang masih kurang”.(Suwarno, 8 Februari 2010). 

 
Menurut Yulia (1993,20-21) untuk melakukan evaluasi di UPT 

perpustakaan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat 

pemustaka kemudian dapat dilakukan dengan penyebaran angket kepada 

penggunjung yang hasilnya dapat diketahui yang dinginkan sudah standar 

atau masih kurang koleksinya cara evaluasi yang digunakan di UPT 

Perpustakaan UNY, melakukan kajian penggunaan kolesi.  

Sedangkan menurut beberapa informan yang lain juga mengatakan 

hasil penelitian yaitu: 

“Cara melakukan evaluasi di perpustakaan UNY menyimpulkan suatu 
kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh para pustakawan di 
perpustakaan”.(Sofyan rianto, 1 Februari 2010) 
 

Beberapa data yang diperoleh melalui penelitian maka dapat di 

simpulkan  bahwa setelah melakukan kegiatan maka hasilnya dapat di 

simpulkan dalam sebuah kegiatan evaluasi  maka dapat diketahui 

kekurangan dan kelebihan sebuah kegiatan tersebut.  

Sebagaimana dikatakan oleh informan pada penelitian yaitu: 

“Keuntunganya banyak mas salah satunya membantu perencanan 
pengembangan koleksi, membantu pengambilan keputusan kebijakan 
pengembangan koleksi”.( Ibu Tutik, 5 Februari 2010). 
 

Membantu kegiatan kebijakan pengembangan koleksi di UPT 

Perpustakaan UNY melalui perencanaan yang telah disediakan oleh UPT 

  



 83

Perpustakaan dan kemudian dapat diukur tingkat kebijakan pengembangan 

yang telah ada itu semua kegiatan evaluasi yang telah disusun. 

Kemudian dalam teori menjelaskan tentang keuntungan 

melakukan evaluasi koleksi perpustakaan yaitu: 

a. Membantu dalam proses perencanaan pengembangan koleksi 

perpustakaan. 

b. Mengukur tentang evektifitas kebijakan pengembangan koleksi. 

c. Mengetahui cakupan tentang kedalam koleksi perpustakaan.  

4.3. Hambatan dalam Melakukan Kegiatan Pengembangan Koleksi  

Setiap proses kegiatan pasti tidak akan lupa dari sebuah kendala 

adalah segala sesuatu yang berdampak besar maupun kecil. Dalam kegiatan 

pengembangan koleksi, sehingga sulit untuk menentukan prosedur secara 

teknis, kendala dalam melakukan pengembangan koleksi di UPT 

perpustakaan UNY diantaranya yaitu kurang lengkapnya di pasaran jenis 

koleksi judul-judul pengadaan berupa buku maupun jornal sehingga 

menyulitkan bagi pemustaka, pustakawan untuk memperbanyak  atau 

memperluas koleksi yang ada di perpustakaan. 

Sebagaimana hasil wawancara langsung dengan informan penelitian 

yaitu : 

“Tidak ada di pasaran penerbit maupun toko buku jenis koleksi judul -judul 
baik berupa buku maupun jurnal yang telah ditentukan oleh pustakawan”. 
(Sri Hartati, 9 Februari 2010) 

 
Dari hasil wawancara tersebut di lapangan, kendala dalam melakukan 

kegiatan  studi deskriptif pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan UNY  
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adalah tidak ada di pasaran baik penerbit maupun toko buku jenis judul 

koleksi koleksi yang diinginkan oleh pemustaka, pustakawaan dalam 

melakukan pengadaan koleksi Sedangkan bagian pemesanan dan pembelian 

tentang koleksi adalah bagian perlengkapan atau rumah tangga Universitas. 

Dan kegiatan ini diharapkan dapat selesai sesuai dengan target yang 

ditentukan di UPT Perpustakaan UNY. 

Dalam kegiatan pengembangan koleksi harus dilakukan kerjasama 

seperti anggota dan staf UPT Perpustakaan UNY agar berjalan dengan baik 

sesuai yang diinginkan pihak Universitas untuk melakukan kegiatan 

pengembangan koleksi.  

  



BAB V 

PENUTUP 

 
5.1. Simpulan 

 
Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Studi Deskriptif 

Pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta yang 

meliputi beberapa kegiatan antara lain kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, 

pengadaan koleksi, penyiangan dan evaluasi koleksi perpustakaan. Penulis 

memperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan koleksi  

Kegiatan pengembangan koleksi yang dilakukan di perpustakaan UNY, 

penulis belum menemukan dokumen secara tertulis yang berisi tentang 

kebijakan maupun pelaksaan kegiatan. Selama ini kegiatan pengembangan 

koleksi dilakukan secara kondisonal artinya ketika perpustakaan akan 

mengadakan pengembangan koleksi dilakukan musyawarah untuk menujuk 

petugas yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dan prosedurnya 

diserahkan sepenuhnya kepada petugas yang bersangkutan. Sehingga 

kebijakan yang dibuat hanya bersifat teknis aja . 

2. Adapun kendala yang dihadapi UPT Perpustakaan UNY dalam pengembangan 

koleksi adalah : 

a. Tidak lengkapnya jenis koleksi baik judul-judul buku maupun jurnal yang 

ada di pasaran atau penerbit, yang telah diinginkan pustakawan maupun 

pemustaka di UPT Perpustakaan UNY. 
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b. Penulis belum menemukan kebijakan pengembangan koleksi secara 

tertulis. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, kiranya penulis memberikan beberapa 

saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan suatu 

keputusan oleh pimpinan  perpustakaan, demi tercapainya kemajuan perpustakaan 

UNY  sesuai Visi dan Misi dan tujuan di UPT Perpustakaan UNY maka saran dari 

penulis yaitu: 

1. Kegiatan pengembangan koleksi merupakan kegiatan penting yang akan 

mengaruhi kualitas layanan penyediaan informasi sehingga penulis 

menyarankan agar petugas bagian pengembangan koleksi adalah staf yang 

kompeten dan mengetahui tentang kualitas sebuah buku sehingga koleksi 

tersebut akan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pemustakanya. 

2. Kegiatan pengembangan koleksi adalah kegiatan yang secara rutin dilakukan 

setiap tahunya sehingga perlu adanya aturan baku dan kebijakan 

pengembangan koleksi yang dibuat secara tertulis sehingga akan bermanfaat 

sebagai acuan dalam kegiatan tersebut, baik masa sekarang atau masa yang 

akan datang. 
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LAMPIRAN 1 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

1. Bagaimana Kebijakan kegiatan Pengembangan Koleksi di UPT Perpustakaan Negeri 
Yogyakarta. 
a. Apakah di Perpustakaan UNY sudah mempunyai kebijakan  pengembangan 

koleksi? 
b. Apakah kebijakan tersebut tertulis atau tidak tertulis? 
c. Dalam merumuskan kebijakan koleksi siapa sajakah yang terlibat? 
d. Apakah kebijakan Pengembangan koleksi di Perpustakaan UNY juga melibatkan 

aspirasi  penggunanya? 
e. Siapakah yang melaksanakan hasil dari kebijakan pengembangan koleksi?  
 

2. Bagaimana pelakanaan pengembangan koleksi di perpustakaan UNY? 
a. Seleksi  

1) Bagaimana kriteria seleksi di perpustakaan UNY? 
2) Siapa yang bertugas melakukan seleksi di perpustakaan UNY? 
3) alat bantu yang digunakan dalam melakukan seleksi perpustakaan UNY?  

b. Pengadaan koleksi 
1) Bagaimana metode pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 
2) Berapa waktu yang diperlukan dalam proses pengirman pengadaan koleksi 

perpustakaan? 
3) Apa tujuan dilakukan pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

c. Penyiangan  
1) Apa yang dimaksud dengan penyiangan koleksi? 
2) Apa tujuan dilakuan penyiangan koleksi di perpustakaan UNY? 
3) Siapa yang bertugas melakuakan penyiangan di perpustakaan UNY? 
4) Jenis koleksi apa saja yang disiangi di perpustakaan UNY? 
5) Apa yang dilakukan koleksi setelah disiangi di perpustakaan UNY? 
6) Setelah dicatat apa proses selanjutnya pak? 
7) Bagaimana kriteria penyiangan di perpustakaan UNY? 

d. Evaluasi koleksi. 
1) Apa yang dimaksud dengan evaluasi koleksi di perpustakaan UNY? 
2) Bagaimana cara melakukan evaluasi koleksi diperpustakaan UNY? 
3) Apa keuntungan melakuakan evaluasi koleksi? 
 

3. Apakah kendala yang di hadapi dalam kegiatan pengembangan koleksi di 
perpustakaan UNY? 



LAMPIRAN 2 
 
 

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 1 PUSTAKAWAN 

DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

 

 

A. Identitas informan  

 Nama : Ibu Sri Hartati 

 Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan 

 Masa Jabatan : 2002 - Sekarang 

 Tempat : UPT Perpustakaan UNY 

    

B. Hasil wawancara 

Penulis : Apakah di UPT Perpustakaan UNY sudah ada kebijakan 

pengembangan koleksi bu? 

Ibu Sri Hartati : Sudah mas, kebijakan pengembangan koleksi itu diadakan setiap 

tahun sekali atas usulan Akademik, Fakultas, dan Jurusan  

pustakawan bagian rumah tangga yang membelikan buku-buku 

tersebut. 

Penulis : Menurut ibu kebijakan pengembangan koleksi diadakan secara 

tertulis atau tidak tertulis? 

Ibu Sri Hartati : Tidak tertulis artinya, secara lisan untuk disampaikan 

kepustakawan, terus pihak rumah tangga yang yang membelikan 

pengadaan koleksi. 

Penulis : Siapa sich yang terlibat dalam merumuskan kebijakan 

pengembangan koleksi bu? 

Ibu Sri Hartati : Pimpinan, pustakawan, Universitas itu yang terlibat mas, dalam 

merumuskan kebijakan pengembangan koleksi. 

Penulis : Menurut Ibu siapakah yang terlibat dalam kebijakan pengembangan 

koleksi di UPT Perpustakaan UNY? 



Ibu Sri Hartati : Panitia pengadaan yang didalamnya terdapat pustakawan kemudian 

yang melaksanakan pengadaan adalah bagain rumah tangga yang 

universitas. 

Penulis : Kriteria-kriteria seleksi seperti apa bu? 

Ibu Sri Hartati : Melakukan pemilihan seleksi yang diminati para pemustaka 

perpustakaan 

Penulis : Menurut ibu siapa yang bertugas melakukan seleksi di UPT  

Perpustakaan UNY? 

Ibu Sri Hartati : Pustakawan, jurusan dan dan pimpinan perpustakaan 

Penulis : Alat Bantu  apa yang dipakai dalam melakukan seleksi di 

perpustakaan UNY? 

Ibu Sri Hartati : Alat bantu di perpustakaan UNY seperti katalog buku,  internet. 

Penulis : Bagaimana metode pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Ibu Sri Hartati : Metode pengadaan koleksi melalui pembeliaan,  hadiah, sumbangan 

para alumn 

Penulis : Siapa yang bertugas untuk melakukan pengadaan di perpustakaan 

UNY? 

Ibu Sri Hartati : Pustakawan, rumah tangga universitas 

Penulis : Apa tujuan pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Ibu Sri Hartati : Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka 

Penulis : Menurut ibu penyiangan seperti apa? 

Ibu Sri Hartati : Berdasarkan praktek kami lakukan, jadi ada buku dalam rak 

kemudian memilih itu Mas, pada waktu itu buku yang dilihat 

slipnya kosong otomatis buku itu tidak diminati pemustaka 

kemudian kami siangi. Kemudian buku yang double misalnya ada 

lima belas eksemlar atau dua belas buku itu kami ambil. beberapa 

judul yang harus ditaruh dirak pembaca dan yang lainya disiangi 

atau diambil ketempat tersendiri. 

Penulis : Apa tujuan dilakukan penyiangan di perpustakaan UNY? 

 

 

  



Ibu Sri Hartati : Menyajikan koleksi yang lebih segar (baru) baik secara fisik 

maupun secara kandungan informasinya, agar tidak terjadi 

penumpakan koleksi. 

Penulis : Siapa yang bertugas melakukan penyiangan bu? 

Ibu Sri Hartati : Pustakawan dan staf lain yang sering melakukan penyiangan 

Penulis : Menurut ibu kriteria penyiangan koleksi seperti apa? 

Ibu Sri Hartati : Kritria penyiangan Mas, biasanya sebelum melakukan penyiangan, 

ya itu tadi. Pertama kita tentukan koleksi yang out of date, koleksi 

yang tidak pernah dipinjam pengguna, koleksinya yang sudah 

rusak, kemudian koleksi yang rusak tapi masih bisa 

diperbaiki,sementara diperbaruhi dulu dibagian penjilidan. 

Penulis : Jenis koleksi diperpustakaan UNY seperti apa? 

Ibu Sri Hartati : Semua jenis koleksi kecuali yang langka 

Penulis : Koleksi setelah disiangi terus apakan bu? 

Ibu Sri Hartati : Setelah disiangi kemudian disimpan digudang untuk diperbaiki. 

Penulis : Apa yang dimaksud dengan Evaluasi koleksi di Perpustakaan 

UNY? 

Ibu Sri Hartati : Suatu kegiatan untuk mengoreksi menimbang baik buruknya suatu 

masalah yang dilakukan secara formal kemudian memberi 

penghargaan kualitas atas kemampuanya. 

Penulis : Bagaimana cara melakukan evaluasi koleksi di perpustakaan UNY? 

Ibu Sri Hartati : Mengumpulkan pendapat pengguna, membandingkan koleksi 

perpustakaan dengan standar yang diterbitkan, dan pengecekan 

daftar standar seperti katalog dan internet. 

Penulis : Apa keuntungan melakukan evaluasi? 

Ibu Sri Hartati : Keuntungannya, membantu perencanaan pengembangan koleksi, 

mengukur evektifitas kebijakan pengembangan koleksi, dan 

mengetahui cakupan kedalaman koleksi. 

Penulis : Apa kendala dalam kegiatan pengembangan koleksi di perpustakaan 

UNY? 

   



Ibu Sri Hartati : Masalah kurangnya dari penerbit tentang judul-judul koleksi 

sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh pemustaka. 

   

Yogyakarta, 8 Maret 2010 

Informan  

 

 

 

 

Ibu Sri Hartati 

 



LAMPIRAN 3 
 
 

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 2 PUSTAKAWAN 

DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

A. Identitas informan  

 Nama : Bapak Suwarno 

 Jabatan : Pustakawan penyelia 

 Masa Jabatan : 2003 - 2010 

 Tempat : UPT Perpustakaan UNY 

    

B. Hasil wawancara 

Penulis : Apakah di perpustakaan UNY sudah ada kebijakan pengembangan 

koleksi pak? 

Bapak Suwarno : Sudah ada mas, kebijakan pengembangan koleksi diadakan setiap 

tahun atas usulan dari semua Akademik, Fakultas, pustakawan dan 

pihak bagian rumah tangga universitas yang membelikan bagian 

pemgadaan atau pemesanan koleksi. 

Penulis : Menurut bapak kebijakan pengembangan koleksi diadakan secara 

tertulis apa secara lisan? 

Bapak Suwarno : Secara  lisan  mas, artinya   belum   mempunyai  kebijakan 

pengembangan secara tertulis di perpustakaan tetapi dalam wujud 

penambahan koleksi buku-buku atau jornal yang sesuai dengan 

jumlah pemustaka. 

Penulis : Apakah kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan UNY 

juga melibatkan aspirasi pemustaka? 

Bapak Suwarno : Ya, melibatkan aspirasi pemustaka 

Penulis : Menurut bapak siapa yang terlibat dalam kebijakan pengembangan 

koleksi di UPT Perpustakaan UNY? 

Bapak Suwarno : Panitia pengadaan yang didalamnya terdapat pustakawan dan 

bagian rumah tangga universitas. 



Penulis : Menurut bapak kriteria seleksi seperti apa? 

Bapak Suwarno : Memilih koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka 

Penulis : Siapa yang bertugas untuk melakukan seleksi pak? 

Bapak Suwarno : Pustakawan, jurusan, pimpinan. 

Penulis : Alat Bantu apa yang  dipakai dalam melakukan seleksi pak? 

Bapak Suwarno : Alat bantunya katalog buku dari beberapa penerbit dan internet. 

Penulis : Bagaimana metode pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Bapak Suwarno : Metode pengadaan melalui pembelian, hadiah, dan sumbangan dari 

pihak alumni. 

Penulis : Apa tujuan diadakan pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Bapak Suwarno : Untuk memperbanyak koleksi, dan memenuhi kebutuhan 

pemustaka 

Penulis : Berapa waktu yang diperlukan dalam pengiriman pengadaan 

koleksi perpustakaan? 

Bapak Suwarno : Waktu yang diperlukan untuk pengiriman barang-barang pengadaan 

1tahun sekali. 

Penulis : Menurut bapak penyiangan itu seperti apa? 

Bapak Suwarno : Menurut saya mas, pemilihan koleksi yang sudah ada dirak, dimana 

koleksi-koleksi itu masih bisa dipakai atau tidak difungsikan oleh 

pemakai, misal koleksi rusak sudah sekian tahun tidak dipinjam, 

atau eksemplarnya banyak, bisa saja koleksi ilmu pengetahuan yang 

sudah ketinggalan jaman untuk disiangi 

Penulis : Apa tujuan penyiangan koleksi di perpustakaan UNY? 

Bapak Suwarno : Agar tidak terjadi penumpakan koleksi 

Penulis : Siapa yang bertugas untuk melakukan penyiangan koleksi di 

perpustakaan UNY? 

Bapak Suwarno : Kepala pustakawan, pustakawan dan dibantu oleh para staf yang 

ada di perpustakaan. 

Penulis : Bagaimana kriteria penyiangan koleksi di perpustakaan UNY? 

Bapak Suwarno : Kriterianya kita menggunakan buku pedoman perpusnas. 

Penulis : Jenis koleksi apa yang digunakan diperpustakaan UNY? 



Bapak Suwarno : Semua jenis koleksi kecuali yang langka 

Penulis : Evaluasi koleksi di perpustakaan UNY seperti apa? 

Bapak Suwarno : Kegiatan untuk untuk memperoleh data sesuatu dalam ukuran yang 

telah ditentukan. 

Penulis : Cara melakukan evaluasi seperti apa pak? 

Bapak Suwarno : Mengumpulkan pendapat pengguna, misalnya dengan cara 

penyebran angket kepada pengunjung mengenai koleksi 

perpustakaan dan hasilnya dapat diketahui apa yang dingkinkan dan 

apa yang masih kurang, melakukan kajian penggunaan koleksi. 

Penulis : Apa keuntungan untuk melakuakan evaluasi koleksi? 

Bapak Suwarno : Untuk mengukur tentang kebijakan pengembangan koleksi. 

Penulis : Apa kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan koleksi 

di perpustakaan UNY? 

Bapak Suwarno : Kendalanya bermacam-macam seperti kurangnya koleksi judul dari 

pasaran atau dari penerbit sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh 

pemustaka. 

   

   

   

Yogyakarta, 9 Maret 2010 

Informan  

 

 

 

 

Bapak Suwarno 

 



LAMPIRAN 4 
 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 3 PUSTAKAWAN  

DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

A. Identitas informan  

 Nama : Sofyan Rianto 

 Jabatan : Penyeleksi bagian pengembangan 

 Masa Jabatan : 2000 - 2009 

 Tempat : UPT Perpustakaan UNY 

    

B. Hasil wawancara 

Penulis : Apakah di perpustakaan UNY sudah ada kebijakan pengembangan 

koleksi pak? 

Pak Sofyan Rianto : Sudah ada mas, kebijakan pengembangan koleksi diadakan setiap 

tahun sekali atas usulan dari semua Akademik, Jurusan, Fakultas, 

pustakawan dan pihak universitas. 

Penulis : Apakah kebijakanya secara tertulis atau tidak tertulis pak? 

Pak Sofyan Rianto : Tidak tertulis artinya, usulan secara lisan untuk disampaikan 

Fakultas, Jurusan diminati para pemustaka 

Penulis : Merumuskan kebijakan pengembangan koleksi siapa aja yang 

terlibat? 

Pak Sofyan Rianto : Pustakawan, pimpinan dan pihak universitas. 

Penulis : Menurut bapak siapa yang terlibat dalam kebijakan pengembangan 

koleksi di UPT Perpustakaan UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Panitia pengadaan yang termasuk bagian rumah tangga yang 

mengadakan pembelian dan pemesanan koleksi. 

Penulis : Menurut bapak kriteria seleksi seperti apa? 

Pak Sofyan Rianto : Melakukan pemelihan koleksi yang telah diminati para pemustaka 

   



Penulis : Siapa yang bertugas untuk melakukan seleksi di perpustakaan 

UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Pustakawan, jurusan, fakultas. 

Penulis : Apa alat bantu yang digunakan untuk melakukan seleksi pak? 

Pak Sofyan Rianto : Katalog buku dan katalog perpustakaan. 

Penulis : Bagaimana metode pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Melalui hadiah, sumbangan dari alumni. 

Penulis : Apa tujuan diadakan pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Memenuhi kebutuhan pemustaka tentang memperbanyak koleksi di 

perpustakaan UNY? 

Penulis : Menurut bapak penyiangan di perpustakaan UNY seperti apa? 

Pak Sofyan Rianto : Menarik judul koleksi yang tidak pernah dipinjam oleh pemustaka 

untuk disiangi atau disimpan. 

Penulis : Tujuan penyiangan di Perpustakaan UNY seperti apa pak? 

Pak Sofyan Rianto : Agar tidak terjadi penumpakan koleksi, koleksinya terlalu fresh. 

Penulis : Apa kriteria penyiangan di perpustakaan UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Kriteria penyiangan menggunakan pedoman perpusnas. 

Penulis : Jenis koleksi apa yang disiangi di perpustakaan UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Semua jenis koleksi kecuali yang langka. 

Penulis : Apa yang dilakukan koleksi setelah disiangi di perpustakaan UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Koleksi yang masih bisa diperbaiki diperbaiki dan kalau gak bisa 

disimpan dibagian penyimpanan. 

Penulis : Evaluasi di perpustakaan UNYseperti apa? 

Pak Sofyan Rianto : Menyimpulkan suatu kegiatan yang sudah dilangsanakan oleh para 

pustakawan di perpustakaan. 

Penulis : Cara evaluasi di perpustakaan UNY seperti apa pak? 

Pak Sofyan Rianto : Dengan cara penyebaran angket kepengguna dan hasilnya dapat 

diketahui dan apa yang masih kurang. 

Penulis : Apa keuntungan untuk melakukan evaluasi koleksi di perpustakaan 

UNY? 

Pak Sofyan Rianto : Dapat dimanfaatkan dalam kebijakan pengembangan koleksi. 



Penulis : Apa kendala yang dihadapi dalam kebijakan pengembangan 

koleksi? 

Pak Sofyan Rianto : Kendalanya masalah kurangnya koleksi dari pasaran penerbit yang 

dimanfaatkan oleh pemustaka permustakakaan. 

   

   

   

Yogyakarta, 6 Maret 2010 

Informan  

 

 

 

 

Pak Sofyan Rianto 

 



LAMPIRAN 5 
 
 

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 4 PUSTAKAWAN  

DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

A. Identitas informan  

 Nama : Pak Muryatmo 

 Jabatan : Penyeleksi bagian pengembangan 

 Masa Jabatan : 2005-2010 

 Tempat : UPT Perpustakaan UNY 

    

B. Hasil wawancara 

Penulis : Di perpustakaan UNY sudah ada kebijakan pengembangan koleksi 

apa belum pak? 

Pak Muryatmo : Sudah ada, kebijkan pengembangan koleksi yang diadakan setiap 

tahun sekali secara rutin atas usulan semua pemustaka, jurusan, dan 

pihak universitas hal pengembangan koleksi berkaitan dengan 

penambahan jumlah judul koleksi maupun yang berkaitan dengan 

perawatan judul koleksi. 

Penulis : Menurut bapak kebijakan pengembangan koleksi itu diadakan 

secara lisan atau secara tertulis? 

Pak Muryatmo : Secara lisan artinya untuk disampaikan ke pustakawan dan staf 

perpustakaan. 

Penulis : Dalam merumuskan kebijakan pengembangan koleksi siapa aja 

yang terlibat? 

Pak Muryatmo : Pustakawan, pimpinan dan pihak Universitas. 

Penulis : Apakah kebijakan pengembangn koleksi di perpustakaan UNY juga 

melibatkan aspirasi pengguna? 

Pak Muryatmo : Ya, melibatkan aspirasi pengguna. 

Penulis : Menurut bapak siapa yang terlibat dalam kebijakan pengembangan 

koleksi di UPT Perpustakaan UNY? 



Pak Muryatmo : Panitia pengadan dan pustakawan. 

Penulis : Bagaimana untuk memilih koleksi di UPT Perpustakaan UNY apa 

berdasarkan selera pengguna atau berdarkan kulitas nilainya? 

Pak Muryatmo : Dua-duanya berdasarkan selera pengguna. 

Penulis : Kriteria seleksi seperti apa di perpustakaan UNY? 

Pak Muryatmo : Meningkatkan koleksi yang ada di perpustakaan, kreatibilitas 

pengarang. 

Penulis : Siapa yang bertugas melekukan seleksi? 

Pak Muryatmo : Pustakawan, toko buku dan pihak fakultas. 

Penulis : Sarana apa yang di gunakan di perpusakaan UNY untuk melakukan 

seleksi? 

Pak Muryatmo : Katalog buku, indeks dan internet 

Penulis : Bagaimana prosedur pengadaan di perpustakaan UNY? 

Pak Muryatmo : Pembelian, hadiah tukar menukar dan sumbangan. 

Penulis : Apa kriteria pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Pak Muryatmo : Kriterinya untuk memilih koleksi yang layak di tempatkan 

perpustakaan dalam rak koleksi. 

Penulis : Apa tujuan diadakan pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Pak Muryatmo : Memperbanyak pengadaan koleksi, cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

Penulis : Menurut bapak penyiangan di perpustakaan UNY seperti apa? 

Pak Muryatmo : Menurut saya penyiangan seperti ini pemilih koleksi yang sudah 

ada dirak, dimana koleksi-koleksi itu masih bisa dipakai atau tidak 

difungsikan oleh pemakai, misal koleksi rusak sudah sekian tahun 

tidak dipinjam, atau eksemplarnya banyak, bisa saja koleksi ilmu 

pengetahuan yang sudah ketinggalan jaman untuk disiangi. 

Penulis : Tujuan penyiangan di perpustakaan UNY seperti apa? 

Pak Muryatmo : Tujuanya agar koleksinya terlalu fresh, dan senang digunakan oleh 

pengguna. 

Penulis : Siapa yang bertugas melakukan penyiangan koleksi di perpustakaan 

UNY? 



Pak Muryatmo : Pustakawan, pimpinan,  dan staf yang lain 

Penulis : Kriteria penyiangan seperti apa di perpustakaan UNY? 

Pak Muryatmo : Kriteria kita menggunakan pedoman perpusnas. 

Penulis : Evaluasi koleksi di perpustakaan UNY seperti apa? 

Pak Muryatmo : Melakukan kegiatan tentang kebijakan selama satu tahun kemudian 

di evaluasi kalau masih ada kekurangan untuk dilengkapinya. 

Penulis : Cara melakukan evaluasi di perpustakaan UNY seperti apa? 

Pak Muryatmo : Mengumpulkan pendapat pengguna setelah itu dapat ketahuan 

hasilnya mana yang kurang. 

Penulis : Apa keuntungan melakuakan evalusi koleksi di perpustakaan UNY? 

Pak Muryatmo : Keuntunganya mengukur tingkat kebijakan pengembangan koleksi. 

Penulis : Apa kendala atau hambatan dalam kegiatan  koleksi di perpustakaan 

UNY? 

Pak Muryatmo : Hambatannya masalah kurangnya judul-judul koleksi yang ada dari 

penerbit maupun dari yang lain sehingga tidak bisa dimanfaatkan 

oleh perpustakaan. 

   

Yogyakarta, 7 Maret 2010 

Informan  

 

 

 

 

Pak Muryatmo 
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HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 5 PUSTAKAWAN  

DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

A. Identitas informan  

 Nama : Ibu Tutik 

 Jabatan : Penyeleksi bagian pengembangan 

 Masa Jabatan : 2008-2010 

 Tempat : UPT Perpustakaan UNY 

    

B. Hasil wawancara 

Penulis : Di perpustakaan UNY sudah ada kebijakan pengembangan koleksi 

apa belum bu? 

Pak Muryatmo : Sudah ada mas, kebijakan diadakan setiap tahun sekali atas usulan 

dari pihak Fakultas dan lainnya. 

Penulis : Apa kebijakan di perpustakaan UNY di lakukan secara tertulis apa 

secara lisan? 

Ibu Tutik : Secara lisan artinya usulan secara langsung untuk disampaikan ke 

pihak perpustakaan. 

Penulis : Dalam merumuskan kebijakan pengembangan siapa aja yang 

terlibat? 

Ibu Tutik : Pustakawan dan pihak universitas. 

Penulis : Kriteria seleksi seperti apa di perpustakaan UNY? 

Ibu Tutik : Melakukan pemilihan seleksi yang ada di perpustakaan 

Penulis : Pustakawan, pimpinan dan jurusan. 

Ibu Tutik : Alat Bantu  apa aja yang di pakai dalam melakukan seleksi di 

perpustakaan UNY? 

Penulis : Katalog perpustakaan, dan internet 

Ibu Tutik : Bagaimana metode pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Penulis : Melalui pembelian, hadiah dan sumbangan. 



Ibu Tutik : Apa tujuan diadakan pengadaan koleksi di perpustakaan UNY? 

Penulis : Untuk memperbanyak koleksi yang ada di perpustakaan. 

Ibu Tutik : Penyiangan di perpustakaan UNY seperti apa bu? 

Penulis : Menarik koleksi yang kurang diminati pengguna untuk disiangi. 

Ibu Tutik : Apa tujuan penyiangan di perpustakaan UNY? 

Penulis : Agar tidak terjadi penumpukan koleksi di perpustakaan. 

Ibu Tutik : Apa kriteria penyiangan di perpustakaan UNY? 

Penulis : Kriterianya menggunakan pedoman perpusnas. 

Ibu Tutik : Apa yang ibu ketahui tentang evaluasi di perpustakaan UNY? 

Penulis : Suatu kegiatan untuk memperoleh data yang telah ditentukan 

ukurannya. 

Ibu Tutik : Cara melakukan evaluasi koleksi seperti apa di perpustakaan UNY? 

Penulis : Caranya dengan mengumpulkan pendapat pengguna melalui 

penyebaran sebuah angket dan hasilnya dapat diketahuinya. 

Ibu Tutik : Apa keuntungan melakukan evaluasi koleksi di perpustakaan UNY? 

Penulis : Keuntunganya mengukur tingkat pengembangan koleksinya, 

kebijakan koleksinya. 

Ibu Tutik : Apa kendala atau hambatan dalam melakuakan kegiatan 

pengembangan koleksi diperpustakaankoleksi? 

Penulis : Hambatanya masalah kurangnya koleksi dari penerbit. 

   

   

Yogyakarta, 5 Maret 2010 

Informan  
 
 
 

 

Ibu Tutik 
  

 



LAMPIRAN 12  

CATATAN LAPANGAN  

No Hari /tanggal Penanggung jawab Kegiatan Hasil 
1 Senin,29 januari 2010 Ibu Sri Hartati 

(Kepala 
Perpustakaan) 

Mengantar surat 
dari Bapeda 
(Badan 
Perencanaan 
Daerah ) 

Kepala perpustakaan 
memberikan izin  
untuk penelitian pada 
tanggal 1 februari 
2010 s/d 19 April 
2010. 

2 Senin,1 Februari 2010 Ibu Sri Hartati 
(Kepala 
Perpustakaan) 

Observasi  di 
lokasi penelitian. 

Mendapatkan data-
data melalui 
pengamatan dan 
pengindaraan yang 
berkaitan dengan 
permasalahan 
penelitian. 

3 Senin, 3 Februari 2010 Bapak Muryanto 
(Tim penyeleksi) 

Melakukan 
wawancara dengan 
informan. 

Mendapatkan data-
data dari hasil 
wawancara dengan 
informan. 

4 Jum’at, 5 Februari 2010 Ibu Tutik (Tim 
Penyeleksi) 

Melakukan 
wawancara dengan 
informan 

Mendapatkan data-
data dari hasil 
wawancara dengan 
informan. 

5 Senin, 8 Februari 2010 Bapak Suwarno 
(Pustakawan 
Penyelia) 

Melakukan 
wawancara dengan 
Informan 

Mendapatkan data-
data dari hasil 
wawancara dengan 
informan. 

6 Selasa, 9 Februari 2010 Ibu Sri Hartati 
(Kepala 
Perpustakaan 

Melakukan 
wawancara dengan 
informan 

Mendapatkan data-
data dari hasil 
wawancara dengan 
informan. 

7 Rabu,10 Februari 2010 Bapak Sofyan Rianto Melakukan 
wawancara dengan 
informan 

Mendapatkan data-
data dari hasil 
wawancara dengan 
informan 

8 Senin, 1 Maret 2010 Ibu Sri Hartati 
(Kepala 
Perpustakaan 

Mencari data-data 
berupa 
dokumentasi. 

Mendapatkan data-
data dokumentasi 
berupa foto, tape, CD  
dan sebagainya. 

9 Kamis, 4 Maret 2010 Seluruh Staf Meminta tanda 
tangan seluruh 
informan sebagai 
bukti penelitian. 

Mendapatkan tanda 
bukti seluruh 
informan berupa 
tanda tangan. 

 



Lampiran 13 

CURICULUM VITAE 
 

A. DATA DIRI  

Nama  : M. ARWANI 

TTL  : Pati, 6 Juni 1983 

Alamat Asal : Desa pekalongan RT. 2 / II Kec Winong  Kabupaten Pati 

Alamat Yogya : Dusun Ambarukmo RT 14  / VI CT Depok Sleman  

  Yogyakarta. 

 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Formal 

 MI Tarbiyatul Banin Winong Pati 

 MTs Tarbiyatul Banin Winong Pati 

 MA Darma Winong Pati                                      

 UIN SUKA (sedang proses) 

2. Non formal 

 Kursus Bahasa Inggris Mahesa Pare Kediri 

 

C. RIWAYAT ORGANISASI 

 Anggota   PMI Cabang Kota Yogyakarta 

 Pengurus Dewan pelaksana Musolla Nurul huda. 
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