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ABSTRAK
LAYANAN SKRIPSI DI UPT PERPUSTAKAAN INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
Oleh:
Alfiatun Hasanah
13130010

Penulis mengkaji mengenai layanan di ruang skripsi dengan metode
kualitatif, hal ini dikarenakan kegiatan layanan yang diberikan pustakawan dan
disediakan bagi pembaca di ruang skripsi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
belum sepenuhnya dilakukan dan masih banyak kendala-kendala yang dialami
terutama dalam layanan teknis dan layanan pembaca. Untuk itu dilakukan
pengamatan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai layanan di ruang skripsi
dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses layanan di ruang skripsi baik
dalam layanan teknis, maupun layanan pembaca. Diharapkan dengan pengamatan
ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai layanan skripsi agar
skripsi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka.
Kata Kunci : Layanan, Layanan di Ruang Skripsi

MOTO

“Ilmu adalah lebih baik dari pada kekayaan karena kekayaan harus di jaga sedangkan
ilmu menjaga kamu”
(Sayyiddina Ali Bin Abi Thalib RA)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun

gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya
yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan oleh
pembaca, bukan untuk dijual (Basuki, 1991 : 3). Perpustakaan merupakan suatu
organisasi yang salah satu fungsinya adalah sebagai unit informasi dan penyebar
informasi. Kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
informasi mengakibatkan banjirnya arus informasi dalam dunia pendidikan dan
kehidupan masyarakat. Salah satu jenis perpustakaan adalah perpustakaan
perguruan tinggi.
Menurut (Yuyu Yulia, 2009 : 1.21) Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah
perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun
lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi
merupakan salah satu jenis perpustakaan yang memiliki peranan penting bagi
civitas akademika dalam memberikan pelayanan edukatif, informatif, penelitian,
rekreatif dan peningkatan kecerdasan, perpustakaan perguruan tinggi merupakan
jantung bagi universitas, nilai suatu universitas juga bergantung pada
perpustakaannya.
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Menurut (Sutarno NS, 2008 : 118) layanan adalah kegiatan memberikan
layanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan. Perpustakaan
perguruan tinggi dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi
dalam memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya. Perpustakaan perguruan
tinggi sebagai penyedia layanan informsi kepada pemustaka, layanan ini tidak
dapat lepas dari peran pustakawan. Hal ini dikarenakan kualitas kerja layanan
yang

diberikan

pustakawan

kepada

pemustaka

berpengaruh

terhadap

keberlangsungan proses yang terjadi di perpustakaan.
Salah satu contoh layanan di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia
Yogyakarta, yaitu layanan di ruang skripsi. Layanan ini berada di lantai dua
ruang skripsi. Layanan ini disediakan untuk melayani pengunjung di perpustakaan
dalam mencari informasi, serta referensi sebagai kebutuhan bagi pemustaka dalam
menyelesaikan tugas akhir.
Penulis mengkaji mengenai layanan di ruang skripsi. Hal ini dikarenakan
kegiatan layanan yang diberikan pustakawan dan disediakan bagi pembaca di
ruang skripsi belum sepenuhnya dilakukan dan masih banyak kendala-kendala
yang dialami terutama dalam layanan teknis dan layanan pembaca. Untuk itu
dilakukan pengamatan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai layanan di
ruang skripsi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses layanan di ruang
skripsi baik dalam layanan teknis, maupun layanan pembaca. Diharapkan dengan
pengamatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai layanan
skripsi agar skripsi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan diamati
oleh penulis yaitu :
1. Apa saja macam layanan yang ada di ruang skripsi UPT Perpustakaan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam layanan di ruang skripsi
UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta?
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan
a. Tujuan penulisan
Tujuan penulisan ini adalah untuk:
1. Mengetahui bagaimana kegiatan layanan di ruang skripsi di UPT
Perpustakaan ISI Yogyakarta.
2. Mengetahui kendala apa saja yang yang dihadapi dalam layanan di ruang
skripsi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
3. Salah satu syarat kelulusan untuk program Ilmu Perpustakaan D3 Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
b. Manfaat Penulisan
Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui layanan yang disediakan untuk pembaca di ruang skripsi di
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan layanan di ruang skripsi
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan layanan di ruang
skripsi.
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1.4

Waktu dan Tempat Penelitian
Penulis melakukan observasi atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini

dilaksanakan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta selama dua bulan di mulai
tanggal 1 Febuari – 31 Maret 2016. Dengan jam kerja berikut:
Senin-Kamis : 07.00 – 15.00
Jum’at

: 07.00 – 14.00

Sabtu

: Libur

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini di lakukan di UPT Perpustakaan ISI
Yogyakarta Jl.Parangtritis Km 6,5 Sewon, Bantul Yogyakarta.
1.5

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat, waktu dan tempat PKL, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi mengenai teori -teori pembahasan yang di kemukakan
dalam penyusunan laporan.
BAB III METODE DAN TEKNIK
Pada bab ini berisi waktu dan tempat pengumpulan data dan metode dalam
pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, dokumentasi.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini terdiri dari 2 bagian yaitu, gambaran umum UPT
Perpustakaan ISI Yogyakarta tentang sejarah perpustakaan, visi-misi, fungsi,
tugas, struktur organisasi, personalia, gedung dan ruangan, koleksi perpustakaan,
dan tata tertib, pelayanan, dan bagian kedua yaitu pokok bahasan dari rumusan
masalah.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi simpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Perpustakaan

2.1.1

Pengertian Perpustakaan
Perpustakaan adalah tempat penyimpanan, mengolah dan mencari

informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan cetak (buku, jurnal, refrensi dan
bahan pustaka tercetak lainnya) maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik
book, journal dan bahan bacaan bentuk elektronik lainnya). Didalam perpustakaan
tersebut terdapat organisasi dan sistem yang mengatur perjalanan bahan pustaka
atau informasi mulai dari pengadaan, peminjaman, hingga pelayanan dan
penyajian kepada pengguna perpustakaan (Saleh, 2011: 1.8).
Berdasarkan

pengertian

diatas

disimpulkan

bahwa

perpustakaan

merupakan tempat yang dimiliki suatu instansi yang didalamnya menyimpan
informasi guna menunjang kepentingan pendidikann bagi mahasiswa, dosen, dan
masyarakat umum lainnya.
2.1.2

Tugas dan Fungsi Perpustakaan

a. Tugas Perpustakaan
Menurut Abdul Rahman Saleh (2011 : 1.6-1.7) telah diketahui bahwa
tugas perpustakaan adalah mengumpulkan, mengolah, memelihara, merawat,
melestarikan mengemas, menyimpan, memberdayakan dan menyajikan

6

7

koleksi bahan pustaka kepada pemakai, jadi pada dasarnya tugas perpustakaan
adalah menyediakan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat, baik
masyarakat ilmiah (pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan peneliti) maupun
masyarakat luas sekitarnya. Secara garis besarnya tugas perpustakaan adalah
sebagai berikut :
1. Mengumpulkan, menyimpan dan menyediakan informasi dalam bentuk
tercetak ataupun dalam bentuk elektronik kepada pemakai.
2. Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui internet, namunharus
pula menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan
perpustakaan dan keamanan informasi tersebut.
3. Terus memperhatikan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi agar
keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi.
4. Harus mampu menjadi jembatan penyedia informasi pada masa lalu, masa
kini dan masa depan.
5. Perpustakaan harus mencari jalan agar tanggap secara efektif dan inovatif
terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna.
b. Fungsi perpustakaan
Menurut (Abdur Rahman Saleh, 2011 : 1.12) salah satu fungsi
perpustakaan

adalah

mencerdaskan

kehidupan

masyarakat.

Upaya-upaya

pengelola perpustakaan agar masyarakat gemar membaca dan mau mengunjungi
perpustakaan dihargai, dengan semakin banyak pengguna yang mengunjungi dan
memberdayakan perpustakaan, ini mengindikasikan bahwa perpustakaan dapat
memenuhi peranan dan fungsinya dengan baik.
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2.1.3

Jenis- jenis Perpustakaan
Menurut Sulistyo Basuki (1991) dalam F. Rahayuningsih (2007 : 3) Setiap

perpustakaan didirikan dengan tujuan tertentu dan dilandasi oleh visi misi yang
tertentu pula. Perpustakaan mempunyai anggota yang berbeda, di kelola dengan
sistem organisasi yang berbeda dan melakukan kegiatan - kegiatan yang berbeda
pula. Itulah yang menyebabkan faktor - faktor timbulnya berbagai jenis
perpustakaan adalah :
1. Munculnya berbagai jenis

media informasi, seperti media cetak (buku,

majalah, surat kabar) dan media garafis/elektronik seperti film, foto, microfilm,
video.
2. Adanya berbagai kelompok pembaca dalam masyarakat, misalnya anak-anak,
pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, remaja putus sekolah dan lain lain.
3. Adanya perbedaan minat serta derajat dalam informasi yang di butuhkan
pengguna walaupun mengenai subyek yang sama.
4. Adanya ledakan informasi, yakni pertumbuhan bahan pustaka yang cepat dan
sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan sebuah perpustakaan memiliki
semuanya.
Dari akibat timbulya faktor- faktor diatas, setiap perpustakaan yang
didirikan mempunyai tujuan, organisasi, jenis pemakai dan kegiatan yang
berbeda- beda. Menurut Abdur Rahman Saleh (2011 : 1.15-1.18 ) ada berbagai
macam jenis perpustakaan yaitu sebagi berikut :
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a. Perpustakaa Nasional
Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang didirikan oleh suatu
negara (biasanya di satu negara hanya ada satu) yang mempunyai fungsi
utama untuk menyimpan semua bahan pustaka tercetak, terekam, serta
multimedia yang diterbitkan oleh negara tersebut dan/atau mengenai
negara tersebut, contohnya adalah Perpustakaan Nasional.
b. Perpustakaan Umum
Perpustakaan umum adalah jenis perpustakaan yang didirikan oleh
masyarakat umum dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri baik secara
langsung (swadaya) maupun tidak lanngsung seperti melalui pajak.
c. Perpustakaan Khusus
Perpustakaan khusus adalah perpustakaan instansi pemerintah maupun
instansi swasta.
d. Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan

sekolah

merupakan

salah

satu

sarana

fasilitas

penyelengaraan pendidikan sehingga setiap sekolah semestinya memiliki
perpustakaan.
e. Perpustakaan Perguruan Tinggi
Perpustakan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada di
lingkungan perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademi dan
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pendidikan tinggi lainnya yang pada hakikatnya merupakaan bagian
integral dari suatu perguruan tingginya.
2.1.4

Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi
Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unit pelayanan teknis (UPT)

yang bersama-sama dengan unit lain, turut, melaksanakan Tridarma Perguruan
Tinggi dengan cara memilih,menghimpun,mengolah merawat, serta melayangkan
sumber informasi kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat
akademis pada umumnya (Purwono, 2006 : 1.12).
Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang terdapat pada
perguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan
perguruan tinggi (Yulia, 2009 : 1.21).
Berdasarkan dua pengertian tersebut perpustakaan perguruan tinggi dapat
disimpulkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah perppustakaan yang
dimiliki oleh perguruan tinggi

untuk lembaga induknya dan berfungsi untuk

memenuhi kebutuhan sumber inforamasi seluruh masyarakat akademis sehingga
keberadaannya dapat

meningkatkan kebutuhan mahasiswa bagi suatu proses

pembelajaran di perguruan tinggi.
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2.1.5 Tujuan dan Fungsi Layanan Perpustakaan
Adapun tujuan dan fungsi layanan perpustakaan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan Layanan Perpustakaan
Tujuan layanan perpustakaan dilakukan agar bahan bahan pustaka yang
telah dikumpulkan dan diolah secara sebaik-baiknya itu dapat sampai
ketangan pemustaka. (Karmidi Martoatmojo, 2009: 1.5)
b. Fungsi Layanan Perpustakaan
Fungsi layanan perpustakaan untuk mempertemukan pembaca dengan
bahan pustaka yang mereka minati. Harus diusahakan agar perpustakaan
menyelenggarakan kegiatan yang membuat pembaca senang datang ke
perpustakaan (Karmidi Martoatmojo, 2009 : 1.6)
2.1.6 Sistem Layanan
Adapun sistem layanan sebagai berikut :
a. Sistem Layanan terbuka
Menurut(F. Rahayuningsih, 2007 : 93) sistem layanan terbuka adalah
sistem layanan yang memungkinkan pengguna masuk ke ruang koleksi
untuk memilih dan mengambil sendiri koleksi yang diinginkan dari
jajaran koleksi perpustakaan. Koleksi pada sistem ini harus disusun
dengan satu cara yang dapat memudahkan pengguna mencari dan
menemukan koleksi yang diinginkan.

12

b. Sistem layanan tertutup
Menurut (F. Rahayuningsih, 2007 : 94) sistem layanan tertutup adalah
sistem layanan yang tidak memungkinkan pengguna mengambil

sendiri

kebutuhan yang dibutuhkan. Pengguna bisa memilih koleksi melalui katalog
dan selanjutnya petugas perpustakaan yang akan mengambilkan.
2.1.7 Macam Layanan Perpustakaan
Ada dua macam layanan perpustakaan yaitu :
a. Layanan Teknis
Menurut (Karmidi Martoatmojo, 2009 : 1.1) Layanan teknis adalah
layanan pekerjaan perpustakaan dalam Pengolahan koleksi bacaan atau bahan
pustaka yang nantinya dapat di gunakan para pembaca yang membutuhkan
koleksi bacaan berupa bacaan tercetak maupun non cetak.
b. Layanan pembaca
Menurut (Karmidi Martoatmojo, 2009 : 1.1) layanan pembaca adalah
layanan memberikan bantuan kepada pembaca yang membutuhkan layanan
yang meliputi :
1. Layanan pada berbagai jenis perpustakaan
2. Layanan ruang baca
3. Layanan sirkulasi bahan pustaka
4. Layanan rujukan
5. Layanan abstrak dan indeks
6. Layan informasi mutakhir
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7. Layanan foto kopi
8. Layanan literatur.
Dari kedua macam layanan diatas adalah layanan teknis dan layanan
pembaca ini yang saling berkaitan dalam proses jalanya layanan di perpustakaan,
karena tanpa adanya layanan tersebut perpustakaan tidak bisa berjalan dengan
baik.

BAB III
METODE DAN TEKNIK

3.1

Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu
rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2013 : 1).
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah
metode kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor dalam (Tanzeh, 2009 : 100)
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata
tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada proses daripada hasil
serta menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data
3.2

Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Praktek Kerja Lapangan yaitu dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016

s/d 31 Maret 2016 yang jam kerjanya telah ditentukan oleh pihak UPT
Perpustakaan ISI Yogyakarta pada hari:
Senin – Kamis pukul: 07.00 – 15.00 WIB
Jum’at pukul

: 07.00 – 14.00 WIB

Sabtu

: Libur
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Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini di lakukan di UPT Perpustakaan
ISI Yogyakarta Jl.Parangtritis Km 6,5 Sewon, Bantul Yogyakarta.
3.3

Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam

penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Data yang diperoleh melalui pengamatan observasi ini, menurut (Narbuko,
2011 : 70) Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki.
Menurut (Arikunto, 2002 : 133) dalam (Tanzeh, 2009 : 58) observasi adalah
kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan
seluruh panca indra.
Dalam melakukan observasi ini penulis dapat mengetahui

informasi

dengan pengamatan dan memperhatikan secra langsung mengenai layanan di
ruang skripsi seperti layanan pengolahan skripsi, layanan ruang baca ,layanan
bebas pustaka, layanan selving di UPT perpustakaan ISI Yogyakarta.
2. Wawancara
wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dengan
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan
(Narbuko, 2011: 83)
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Dalam metode wawancara ini penulis melakukan wawancara bebas tidak
terstruktur, dan tidak tertulis dengan petugas perpustakaan mengenai layanan di
ruang skripsi dan kendala yang di hadapi dalam layanan, yang sesuai dengan data
penulisan tugas akhir ini. Informan dalam wawancara ini adalah Ibu Dra. Ida
Sahjudewi, S.Sos salah satu pembimbing lapangan di UPT Perpustakaan ISI
Yogyakarta.Wawancara di lakukan pada waktu Praktek Kerja Lapangan.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat

suatu laporan yang sudah tersedia seperti bahan tertulis, film lain dari record yang
tidak di persiapkan karena adanya permintaan seseorang penyelidik (Tanzeh,
2009 : 66).
Dalam melakukan dokumentasi ini penulis dapat mengambil data data
penting dalam penyusunan laporan seperti gambaran umum perpustakaan, sejarah
perpustakaan, profil perpustakaan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, jam
layanan perpustakaan dan lain-lain.

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
UPT Perpustakaaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang didirikan
bersama dengan Lembaga Induknya yaitu Institut Seni Indonesia yang di
dasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 39/1984,tanggal 30 Mei
1984,tentang berdirinya ISI Yogyakarta dan diresmikan berdirinya oleh
Mentri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Juli 1984.Seperti Lembaga
Induknya UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta merupakan perpaduan
perpustakaan lembaga pendidikan tinggi kesenian yang telah ada sebelumnya
di Yogyakarta yaitu Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Indonesia”ASRI”
(STRI ASRI) Perpustakaan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI), dan
Perpustakaan Akademi Musik Indonesia (AMI). Sejarah

berdirinya

Perpustakaan Institut Seni Indonesia di bagi menjadi 3 masa yaitu masa
perintisan, masa penggabungan dan masa setelah penggabungan.
1. Masa perintisan UPT Perpustakaaan Institut Seni Indonesia tidak terlepas
dari perintisan lembaga induknya yang terjadi pada tahun 1984. Lokasi
ketiga Akademi Seni Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia “ASRI” (STRI
ASRI), Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) , dan Akademi Musik
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Indonesia (AMI) menyebar di 3 tempat yang letaknya cukup jauh.Sekolah
Tinggi Seni Rupa Indonesia (ASTI) terletak dijalan Gampingan No.1
Yogyakarta Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) di Karangmalang/ gedug
SKIP Yogyakarta, dan Akdemi Musik Indonesia (AMI) Yogyakarta yang
terletak di jalan Suryodiningratan.Selain penggabungan ketiga akademi seni
tersebut,perpustakaan juga di rintis untuk di gabungkan sehingga dapat
mempermudah dalam memberikan pelaynanan pada pengguna.
2. Masa selanjutnya adalah masa penggabungan menjadi Institut Seni Indonesia
yang di ikuti oleh penggabungan perpustakaan ketiga akademi seni tersebut.
Masa ini terjadi pada tahun 1984 sampai tahun 1997, tempatnya di mulai
sejak beberapa tahun setelah keputusan Mentri Pendidikan yang menyatakan
ketiga akademi seni bergabung menjadi Institut Seni Indonesia. Sejak saat itu
,upaya untuk mewujudkan kampus terpadu secara bertahap dilakukan,
termasuk penggabungan perpustakaan Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI)
dan Akademi Musik Indonesia (AMI) Yogyakarta.
3. Masa setelah penggabungan sampai saat ini, perpustakaan mulai melakukan
pembenahan manajememen perpustakaan.Diantaranya dengan melakukan
penambahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koleksi dan lain
sebagainya.
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4.1.2 Visi dan Misi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
Visi UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah
mewujudkan perpustakaan sebagai penyedia informasi bidang seni dan budaya
yang lengkap dan relevan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan
Tinggi dan mewujudkan perpustakaan sebagai pusta pelayanan Disiplin Ilmu
Bidang Seni Budaya.
Untuk mewujudkan visi tersebut UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
mempunyai misi sebagai berikut :
1.

Menyediakan koleksi dan sumber informasi bidang seni dan budaya yang di
butuhkan pemustaka

2.

Menyelanggarakan proses pengelolaan koleksi dan informasi
Dalam rangka mewujudkan layanan prima perpustakaan.

3.

Meningkatkan mutu layanan perpustakaan yang berorientasi pemustaka
(cepat, tepat, dan mudah).

4.

Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasidalam
layanan perpustakaan, pelestarian, dan pendokumentasian karya seni tradisi.

5.

Mengembangkan kerjasama secara aktif dengan perpustakaan dan lembagalembaga penyedia informasi lainnya.

6.

Mengembangkan perpustakaan berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI)
Perpustakaan Perguruan Tinggi.
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4.1.3 Tugas dan Fungsi Perpustakaan
Menurut tugas dan fungsinya UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta adalah
berikut :
1. Tugas Perpustakaan
Tugas perpustakaan adalah menyediakan layanan, informasi yang
dibutuhkan bagi pengguna perpustakaan dan sebagai referensi bagi
masyarakat terutama mahasiswa dan dosen untuk menyelesaikan tugas
dari dosen maupun tugas penelitian.
2. Fungsi Perpustakaan
Fungsi perpustakaan adalah sebagai tempat baca yang menyediakan
koleksi informasi dan referensi yang bisa dibaca ditempat maupun
dipinjam sesuai kebutuhan pengguna.
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4.1.4 Struktur Organisasi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
Bagan 1
Struktur Organisasi UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Koordinator
Pustakawan

Kepala UPT
Perpustakaan

Kasubag Tata
Usaha
Kepegawaian
nn
Keuangan
Rumah
Tangga

Layanan
Pengguna

Layanan
Teknis
Pengembangan
Koleksi Bahan
Pustaka
Pengolahan
Bahan
Pustaka
Perawatan
Koleksi Bahan
Pustaka

Layanan
Kerjasama
Layanan
Sirkulasi
Layanan
Skripsi/Tesis/
Disertasi/Lap
Layanan
Referensi

layanan
FKP2T
Layanan
FPPTI
Layanan
JLA

Layanan Terbitan
Berkala( Majalah
dan jurnal ilmiah)

Sumber: UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta

IPI
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4.1.5 Personalia (Sumber Daya Manusia)
Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam suatu
perpustakaan. Pelaksanaan kegiatan perpustakaan tidak bisa lepas dari peran
pustakawan perpustakaan. Pustakawan UPT Perpustakaan ISI

Yogyakarta

berjumlah 12 orang. Adapun latar belakang pendidikan pustakawan dan
jabatannya sebagai berikut:
1.

Nama

: Agustiawan, S.S

Jabatan

:

a. Anggota pengembangan teknologi informasi dan sistem informasi
(koleksi digital dan website).
b. Anggota pengembangan koleksi bidang seni pertunjukkan dan
umum.
c. Pengurusan kerjasama Jogja Library for All bidang teknis dan
kerjasama.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
b. S1 Ilmu Sejarah universitas gadjah Mada Yogyakarta.
c. S2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
2.

Nama

: Bandono SIP

Jabatan

:

a. Penanggung jawab perawatan bahan pustaka.
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b. Sekertaris pengadaan bahan pustaka koleksi bidang seni rupa dan
referensi.
Pendidikan

:

a. Diploma 2 1992.
b. S1 Ilmu Perustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3.

Nama

: Dra. Ida Sriwahjuldewi, S.Sos

Jabatan

:

a. Penanggung jawab layanan skripsi.
b. Anggota pelayanan Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian.
Pendidikan

:

a. S1 Seni tari Institut Seni Yogyakarta
b. S1 Plus Fikom Universitas Pajajaran Bandung( Ilmu Perpustakaan)
4.

Nama

: F1. Agung Hartono, S.Sos

Jabatan

:

a. Penangguang jawab layanan referensi dan layanan majalah/jurnal.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
b. S1 Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5.

Nama

: Heri Abi Burachman, SIP

Jabatan

:

a. Anggota pengadaan bahan pustaka koleksi bidang seni media
rekam.
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b. Anggota pengembangan teknologi informasi dan sistem informasi
bidang otomasi.
c. Pengurus kerjasama IPI.
d. Pengurus kerjasama FPPTI DIY.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan UGM.
b. S1 Kelas Khusus Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN
Sunan Kalijaga.
6.

Nama

: Isti Suratmi, A.Md

Jabatan

:

a. Anggota pengadaan koleksi sumbangan buku wisudawan.
b. Pemasaran buku titipan.
c. Pengurus kerjasama FKP2T/kartu baca.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan UGM Yogyakarta.
7.

Nama

: Iyut Nur Cahyadi, SIP

Jabatan

:

a. Pengelola dan layanan perpustakaan Pascasarjana ISI Yogyakarta.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan UGM Yogyakarta.
b. S1 Ilmu Perpustakaan UIN Yogyakarta.
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8.

Nama

: Jody Santoso, A.Md

Jabatan

:

a. Penanggung jawab promosi perpustakaan dan pendidikan pemakai.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan UGM Yogyakarta.
9.

Nama

: Pranoto, SIP

Jabatan

:

a. Kasubag Tata Usaha UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
Pendidikan

:

a. S1 Ilmu Perpustakaan Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Nama
Jabatan

: Samiyati, S.Sos
:

a. Anggota pengadaan koleksi majalah dan jurnal tercetak.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan UGM Yogyakarta.
b. S1 Ilmu informasi dan Perpustakaan Universitas Padjajaran
Bandung.
11. Nama
Jabatan

: Sri Endarti, A.Md
:

a. Anggota pengadaan koleksi sumbangan buku wisudawan.
b. Anggota layanan sirkulasi.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan UGM Yogyakarta.
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12. Nama
Jabatan

: Susilowati, A.Md
:

a. Anggota layanan sirkulasi.
Pendidikan

:

a. D3 Ilmu Perpustakaan UGM.
b. S1 Perpustakaan FIKOM Universitas Padjajaran Bandung .
4.1.6 Lokasi dan Ruangan Perpustakaan
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta terletak di plengkong ISI Yogyakarta
dekat dengan dengan gedung Galeri milik ISI Yogyakarta. Lokasi yang berada
dekat dengan masyarakat dan lalulintas umum. Kebanyakan yang melewati
gedung UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, rata-rata adalah mahasiswa dan
mayarakat yang tinggal dekat dengan Perguruan Tinggi ISI Yogyakarta. Setiap
perpustakaan memiliki ruangan yang digunakan untuk mengelola koleksi dan
melayani pemustaka. UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga memiliki beberapa
ruangan yang digunakan untuk pelayanan dan pengelolaan perpustakaan. Ruangan
yang digunakan untuk pelayanan ada 3, yaitu ruangan seirkulasi, skripsi, dan
referensi. Bembagian ruangan ini dibagi dengan empat lantai, lantai pertama
untuk pelayanan sirkulasi, lantai kedua untuk ruang pelayanan skripsi, dan lantai
tiga untuk ruang meeting, dan lantai empat untuk ruang pelayanan referensi.
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4.1.7 Sarana dan Prasarana
Disamping memiliki gedung dan tata ruang yang memadai, perlu adanya,
untuk menunjang kegiatan perpustakaan serta mendukung fungsi dan tujuan
perpustakaan, UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta memiliki
perabot dan perlengkapan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:
Tabel 1
Sarana dan Prasarana UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
Nama Barang

NO

Jumlah

1

Rak Buku

85 buah

2

Rak Jurnal

3 buah

3

Rak surat kabar

4 buah

4

Rak multimedia

5 buah

5

Rak buku referensi

19 buah

6

Laci katalog

5 buah

7

Rak display buku baru

3 buah

8

Rak penitipan tas (loker)

3 buah

9

7 buah

10

Jumlah tempat penyimpanan berkas
(lemari/filing kabinet)
Jumlah papan pengumuman

4 buah

11

Meja belajar perorangan (Study Carrel)

30 buah

12

Meja baca

24 buah

13

Jumlah sirkulasi (manual dan otomasi)

7 buah

14

Jumlah meja kerja petugas

23 buah

15

Kursi baca

96 buah

16

Kursi tamu

4 set
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37 buah

18

Komputer dan printer untuk kegiatan
pengelolaan perpustakaan
Scanner

19

Komputer untuk pemustaka

17 buah

20

Perangkat multimedia

4 buah

21

Jumlah mesin ketik

4 buah

22

Jumlah televisi

6 buah

23

Kipas angin

10 buah

24

Kamera

5 buah

25

AC

7 buah

17

9 buah

Sumber UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
4.1.8 Tata Tertib Perpustakaan
Dalam suatu perpustakaan pastinya memiliki tata tertib yang berlaku untuk
menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam perpustakaan tersebut. Maka dari
itu UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga memiliki tata tertib yang berlaku
dalam perpustakaan yaitu sebagai berikut:
1. Untuk koleksi dilayanan referensi, layanan tugas akhir (skripsi, tesis,
disertasi, laporan D3, laporan penelitian), dan layanan majalah hanya
bisa dibaca di tempat.
2. Pengunjung diharapkan berpakaian sopan dan rapi.
3. Selama berada di ruangan perpustakaan, baik di ruang sirkulasi, ruang
referensi, ruang skripsi atau di ruang majalah, pengunjung wajib
menitipkan tas dan jaket kepada petugas.
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4. Sebelum memasuki ruangan, para pengunjung wajib mengisi daftar
hadir dan menunjukkan dan menyerahkan kartu identitas kepada
petugas.
5. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan minum di dalam ruangan
perpustakaan.
6. Pengunjung wajib menjaga ketenangan dalam ruangan,
7. Semua anggota UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta pada setiap
semester wajib melakukan daftar ulang anggota di UPT Perpustakaan
ISI Yogyakarta.
4.1.9 Pelayanan
Berikut ini adalah jam buka pelayanan UPT Perpustakaan Institut Seni
Indonesia Yogyakarta :
Senin – Kamis : 07.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.00 WIB
: 12.00 – 13.00 WIB (istirahat)
Jum’at

: 07.00 – 11.30 dan 13.00 – 14.00 WIB
: 11.30 - 13.00 WIB (istirahat)

Sabtu – Minggu : Libur
4.1.10 Koleksi perpustakaan
Perpustakaan merupakan tempat koleksi bahan pendidikan dan hasil
pendidikan serta berbagai bentuk dan hasil berbagai kajian disimpan. UPT
Perpustakaan ISI Yogyakarta juga memiliki koleksi yang digunakan untuk studi
dan penelitian. Jumlah keseluruhan koleksi buku (cetak) ada 31.825 judul dan
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50.059 eksemplar. Dengan mengambil presentase koleksi inti (koleksi yang
menunjang kurikulum program studi) dari keseluruhan koleksi ada 97.8% judul
dan 98.4% eksemplar.
Judul buku referensi yang dimiliki seperti kamus, ensiklopedia direktori,
handbook/manual. Atlas, ada 4.673 judul dan 7.387 eksemplar. Surat kabar yang
dilanggan ada 7 judul. Majalah yang dilanggan ada 72 judul di tahun 2013 dan 49
judul di tahun 2014 dan koleksi khusus seperti hasil penelitian, skripsi, tesis dan
disertasi,

Menurut referensi yang diberikan oleh UPT Perpustakaan ISI

Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir ada 8.994 judul dan 10.250 eksemplar, dan
ditahun 2014 dan 284 judul dan 284 eksemplar sehingga total 9.766 judul dan
11.022 eksemplar, jurnal ilmiah yang dilanggan per program studi ada 8 judul.
Sebagai tambahan pelayanan jurnal yang kini makin dicari-cari para peneliti
bahkan mahasiswa, UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta melanggan Jurnal
elektronik yang dilanggan ada 4 yaitu proquest, ebsco, gale, dan alexander street
dan, dan jumlah sumber daya elektronik ada 1.067 CD skripsi, 174 CD suplemen
buku, 201 file download, dan 704 CD suplemen majalah.
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Tabel 2
Koleksi Perpustakaan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
No
1.

2.

3.

4.

Jumlah
judul

Koleksi
- Buku cetak
penunjang program
studi
-Buku refrensi seperti
kamus ,ensiklopedi,
direktori, handbook,
dan atlas
-Surat kabar
-Majalah Tahun 2013
-Majalah tahun 2014
-Penelitian,
skrips,tesis, disertasi
tahun 2014
-Jurnal ilmiah
Proques, ebsco, gale,
dan alexander street
-Koleksi elektronik
CD skripsi
Suplemen buku

Jumlah eksemplar

31.825

50.059

4.673

7.387

7
72
49

-

9.766

11.022

8

-

1.067
174

-

Sumber : Instrumen UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
4.2

Pembahasan

4.2.1 Layanan di Ruang Skripsi
Layanan di ruang skripsi ini terdapat di lantai 2

ruangan ini adalah

ruangan khusus skripsi yang membantu dalam penyelesaian skripsi di perguruan
tinggi, layanan yang di sediakan di ruang skripsi membantu mahasiswa jika
membutuhkan koleksi skripsi, pencarian koleksi dan bimbingan mengenai layanan
yang dilayankan di ruang skripsi, terdapat 3 pustakawan perpustakaan yang
melayani kebutuhan mahasiswa dan pengungjung dari luar. Adapun layanan yang
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ada di ruang skripsi dibagi menjadi dua macam layanan yaitu layanan teknis dan
layanan pembaca sebagai berikut:
4.2.2 Layanan Teknis
Layanan teknis adalah layanan pekerjaan perpustakaan dalam mengolah
koleksi berupa skripsi agar nantinya dapat digunakan para pembaca.
Adapun layanan teknis yang disediakan di ruang skripsi adalah sebagai berikut :
1. Layanan Pengolahan Skripsi
Dalam pengolahan perlu dilakukan agar bahan yang belum jadi
menjadi dapat dimanfaatka oleh pengguna terutama pengolahan koleksi di
ruang skripsi layanan pengolahan skripsi prosesnya sebagai berikut:
a.

Inventarisasi
Inventaris adalah pencatatan nomor buku atau kode yang
dijadikan acuan berapa banyak buku yang sudah terdaftar di
perpustakaan tersebut. Yang harus ditulis pada buku inventaris adalah
no.urut, No.Inventaris, Judul Tugas akhir, Pengarang, Penerbit, Tahun
,subyek, Tempat Terbit, Asal, dan jumlah eksemplar. Gambar 1
menggambarkan buku inventaris skripsi di Perpustakaan ISI
Yogyakarta.
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Gambar 1: Buku inventaris skripsi

Sumber: Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
b.

Pemberian stempel
Pemberian stempel adalah sebagai identitas kepemilikan pada
koleksi skripsi di ruang skripsi

UPT Perpustakaan Institut Seni

Indonesia Yogyakarta, ada dua jenis dalam pemberian stempel yaitu
stempel inventaris dan stempel kepemilikan. Stempel inventaris di
berikan pada halaman judul, sedangkan stempel kepemilikan
diberikan pada halaman judul, dimulai dari halaman 25,50.100,.., dan
halaman akhir. Proses pemberian stempel digambar pada gambar 2.
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Gambar 2: Pemberian stempel pada skripsi

Sumber: Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
c.

Penginputan kedalam aplikasi SLIMS
Penginputan

kedalam

aplikasi

slims

dilakukan

setelah

diinventaris, dengan mengisi daftar bibliografi memasukan judul tugas
akhir, pengarang, penanggung jawab, GMD, abstrak, penerbit, tempat
terbit, no panggil, klasifikasi, disimpan, edit, isi no inventaris pada
eksemplar, lalu disimpan, dan selanjutnya setelah proses input yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
•

Cetak Barcode dan Pembuatan Label
Setelah tugas akhir selesai diinput selanjutnya adalah
mencetak barcode sesuai tugas akhir yang diinput,dan untuk label
punggung tugas akhir ini membuat sendiri dngan format sebagai
berikut dalam bentuk subyeknya menurut jurusan, nama pengarang
tiga huruf, judul tugas akhir 1 huruf depan dan tahun terbit.
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Gambar 3 : Proses pembuatan label punggung skripsi

Sumber: Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
Gambar 4: Label skripsi setelah dicetak

Sumber: Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
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•

Penempelan label dan barcode
Setelah label dan barcode dicetak label dan barcode dipasang
pada koleksi skripsi yang telah siap untuk diberi identitas, label
dipasang pada bagian punggung 1 cm dari sisi bagian atas, setelah
dipasang label dilapisi dengan solasi bewarna bening yang
berukuran besar agar label tertutup dan tidak mudah sobek dan
tidak basah jika terkena air, begitu pula dengan barcode ditempel
pada halaman judul bagian dalam setelah itu dilapisi dengan solasi.
Gambar 5 : Label punggung Tugas Akhir

Sumber : Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
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Gambar 6 : Barcode Skripsi

Sumber: Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
d.

Shelving
Proses akhir dari pengolahan adalah shelving agar koleksi
dikenal dan diketahui oleh pengunjung, shelving dilakukan agar
memudahkan pengguna dalam memilih koleksi dan mengambil
koleksi, shelving adalah tahap akhir dari pengolahan yaitu meletakkan
koleksi ke dalam rak untuk bisa dimanfaatkan pengunjung
perpustakaan.
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2. Layanan Bebas Pustaka
Layanan bebas pustaka adalah bebas dari peminjaman buku dan
denda bagi mahasiswa UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta yang telah
selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Untuk layanan bebas
pustaka

mahasiswa

wajib

mengumpulkan

hasil

skripsi,

dengan

menyerahkan kebagian layanan teknis yang akan dilayani pustakawan,
dengan syarat sebagai berikut:
a) Mahasiswa wajib mengumpulkan hard copy 1 buah.
b) Mengumpulkan soft copy karya tulis, soft copy jurnal dengan
tempat

CD

yang

sudah

disesuaikan

ukurannya

dari

perpustakaan.
c) Bagi mahasiswa dengan jurusan penciptaan dan pertunjukan
wajib mengumpulkan soft copy karya berupa video atau film
khusus fakultas dengan jurusan yang mengambil pertunjukan
atau penciptaan seperti seni musik, desain komunikasi visual,
televisi, teater, karawitan dan tari. Mahasiswa yang telah
melengkapi syarat bebas pustaka, mahasiswa wajib mengisi
surat peryataan telah mengumpulkan tugas akhir dan surat izin
publikasi dengan contoh sebagai berikut:
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Gambar 7: Lembar peryataan surat publikasi karya tulis ilmiah

Sumber : Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
Gambar 8: Surat tanda bukti penyerahan karya tulis dan softcopy.

Sumber: Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
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4.2.3 Layanan Pembaca
Layanan pembaca adalah layanan dalam memberikan jasa pada
pembaca perpustakaan.
Adapun layanan pembaca yaitu sebagai berikut :
1. Layanan Peminjaman
Sistem layanan yang dilakukan di ruang skripsi

dan ruang

arsip

skripsi adalah sistem layanan terbuka dan tertutup yaitu sebagai berikut:
a). Sistem layanan terbuka di ruang skripsi
Sistem layanan terbuka dilakukan di ruang skripsi mahasiswa yang
meminjam dari dalam dan dari luar ISI Yogyakarta bagi yang datang di
ruang skripsi mahasiswa bisa langsung menuju ke rak untuk memilih
koleksi skripsi yang dibutuhkan dan untuk peminjamannya hanya bisa
dibaca di tempat.
b). Sistem layanan tertutup di ruang arsip skripsi
Sistem

layanan tertutup di ruang skripsi ini terdapat satu ruangan

khusus yatu di ruang arsip skripsi, pengguna tidak memngkinkan masuk
untuk mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkan, pengguna dapat
mencari koleksi dengan mengakses katalog atau mobile opac dan
mencatat no panggil koleksi disebuah kertas kecil dan diberikan kepada
pustakawan agar koleksi tersebut dicarikan oleh petugas perpustakaan
untuk mempermudah dalam mencari koleksi di ruang arsip skripsi.

41

2.

Layanan Shelving
Shelving perlu dilakukan pada buku-buku yang telah selesai dibaca
oleh pengunjung, hal ini perlu dilakukan agar tempat baca lebih nyaman
dan tidak ada tumpukan koleksi skripsi dimeja layanan shelving adalah
layanan penataan koleksi pada rak yang diberikan pada pembaca agar
pengunjung perpustakaan mudah dalam mencari koleksi skripsi, kegiatan
layanan shelving dilakukan setiap selesai jam layanan di perpustakaan.

3. Layanan tempat baca
Dalam suatu perpustakaan pasti ada tempat baca karena tempat
baca adalah sarana penunjang layanan yang disediakan perpustakaan untuk
pengunjung perpustakaan yang membaca koleksi bacaan, layanan tempat
baca yang disediakan di ruang skripsi ini memberikan tempat bagi
mahasiswa atau pengunjung untuk membaca di ruangan dikarenakan
koleksi tugas akhir yang tidak bisa di bawa pulang dan hanya bisa dibaca
ditempat. Gambar 9 dan gaambar 10 merupakan fasilitas dalam layanan
baca di Perpustakaan ISI Yogyakarta.
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Gambar 9: Meja baca individu ruang skripsi

Sumber: Dokumentasi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
Gambar 10 : Meja baca kelompok

Sumber: Dokumentasi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
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4.3

Kendala –Kendala dalam Layanan di Ruang Skripsi
Dari hasil pengamatan mengenai layanan teknis dan layanan pembaca

yang disediakan masih banyak kendala yang dihadapi dalam hal layanan, terutama
layanan di ruang skripsi ini diantaranya adalah layanan teknis dan layanan
pembaca sebagai berikut:

4.3.1 Kendala dalam Layanan Teknis
1. Layanan Pengolahan Skripsi
Kendala dalam dalam pengolahan skripsi yaitu terdapat pada sumber
daya manusia yang kurang mencukupi dibagian pengolahan skripsi, sehingga
proses pengolahan skripsi menjadi lambat dan koleksi skripsi masih banyak
yang belum dalam pengolahan.
2. Layanan Bebas Pustaka
Dalam layanan bebas pustaka ini yang menjadi kendala ada pada saat
pengumpulan syarat bebas pustaka yang belum lengkap ini menjadi kendala
dalam bebas pustaka sebagai berikut
c.

Hard copy belum distempel oleh fakultas,

d.

CD karya tulis, jurnal, karya, tempat CD, ukuran tempat CD yang
tidak sesuai ukuran.

e.

Cover nama tempat CD, Label CD, data dalam CD yang belum
dipindah ke format pdf, data CD yang terkadang di buka kosong
dan inilah yang menjadi kendala dalam layanan bebas pustaka di
ruang skripsi.
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4.3.2 Kendala dalam Layanan Pembaca
1.

Layanan sistem Peminjaman
a.

Sistem layanan terbuka di ruang skripsi
Kendala dalam sistem layanan terbuka mahasiswa yang
mengambil dirak sering melihat-lihat saja koleksi jika tidak diambil
hanya dimasukkan lagi kedalam rak yang tidak sesuai dengan
tempatnya, dan merugikan pengunjung lain yang mencari koleksi
yang tidak ditempatkan pada raknya dan akibatnya pengunjung lain
sering kesulitan dalam menemukan koleksi.

b.

Sistem layanan Tertutup khusus arsip skripsi
Kendala yang dihadapi pada sistem layanan tertutup ini pada
saat mahasiswa mencari koleksi di ruang arsip skripsi yang sering
menuggu lama saat pustakawan dalam mencari koleksi, dan
terkadang kendala lain diantaranya koleksi yang dibutuhkan
terkadang tidak ada pada rak koleksi.

2. Layanan Shelving
Kendala yang dihadapi dalam layanan shelving disini kurangnya
rak koleksi skripsi sehingga koleksi yang telah selesai dari pengolahan
belum bisa di shelving, koleksi skripsi yang masih berada dilantai.
3.

Layanan tempat baca
Kendala yang dihadapi dalam layanan tempat baca dikarenanakan
tempat baca penuh dengan skripsi yang tidak di shelving ke dalam rak dan
mengganggu para pembaca pada saat menempati tempat baca tidak
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mencukupi membuat para pengunjung yang membaca ditempat baca tidak
merasa nyaman yaitu koleksi yang dipinjam dan dibaca terkadang masih
dibaca dan untuk tidak di shelving karena masih digunakan, mahasiswa
memberi catatan “masih dibaca” ini sangat mengganggu pengunjung lain
untuk membaca dan menempati meja baca yang penuh dengan koleksi yang
masih digunakan, pustakawan pun tidak mengembalikan koleksi kedalam
rak karena masih dibutuhkan dan dibaca kembali.
Gambar 11: Koleksi yang mengganggu dimeja baca

Sumber : Dokumentasi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan diatas, penulis dapat
menyimpulkan sebagai berikut :
1. Layanan di ruang skripsi terdapat layanan teknis diantaranya
layanan pengolahan yan dimulai dari inventrisasi, pemberian
stempel, input data bibliografi, layanan bebas pustaka melayani
mahasiswa dalam bebas pustaka dan layanan pembaca
diantaranya layanan peminjaman terbuka dan tertutup di ruang
skripsi dan ruang khusus, layanan shelving layanan penataan
koleksi kedalam rak, dan layanan tempat baca layanan
pendukung bagi pembaca.
2. Kendala- kendala yang dialami dalam layanan diruang skripsi
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta diantaranya :
a. layanan

teknis

diantaranya

layanan

pengolahan

terutama pada penyediaan koleksi bagi pembaca
dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam
pengolahan, dan layanan bebas pustaka kendalanya
kurang lengkapnya dalam pengumpulan syarat bebas
pustaka sehingga proses pembebasan bebas pustaka
terhambat
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b. layanan pembaca diantaranya layanan peminjaman di
ruang skripsi kendalanya mahasiswa sering meletakkan
koleksi skripsi yang tidak sesuai pada raknya, ruang
khusus arsip skripsi kendalanya sering koleksi yang
dibutuhkan mahasiswa belum tentu ada dikarenakan
letak arsip koleksi skripsi yang masih belum tertata
rapi dan masih berada dilantai oleh karena itu sulit
dalam

menemukan

koleksi.

layanan

shelving

kendalanya kurannya rak dan pengelolaan penataan
skripsi dan arsip skripsi, layanan tempat baca
kendalanya pustakawan yang kurang memperhatikan
fasilitas layanan penndukung seperti meja tempat yang
penuh dengan

koleksi skripsi yang menumpuk dan

mengganggu pembaca.

48

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan untuk layanan di ruang skripsi UPT
Perpustakaan ISI Yogyakarta layanan teknis dan layanan pembaca di
ruang skripsi untuk diperbaiki di antaranya:
1. Penambahan sumber daya manusia dalam pengolahan di ruang
skripsi agar pengolahan skripsi tidak lambat.
2. Informasi atau pemberitahuan kepada fakultas-fakultas ISI
Yogyakarta lebih

ditingkatkan

mengenai syarat pengumpulan

bebas pustaka di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta pustaka agar
mahasiswa lebih mengetahui yang dikumpulkan dalam syarat
bebas pustaka.
3. Koleksi skripsi terutama bagian arsip skripsi untuk dilayankan
melalui perpustakaan digital agar ada tempat untuk koleksi skripsi
yang baru agar bisa dilayankan dengan baik.
4. Pustakawan harus, memperhatikan layanan tempat baca untuk
menata koleksi- koleksi skripsi ke dalam rak agar tempat baca bisa
digunakan

dan

tidak

menggunakan tempat baca.

mengganggu

para

pembaca

yang
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Sumber : Dokumentasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

Gambar: Ruang baca di skripsi

Sumber: Dokumentasi di UPT Perpus ISI Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nama
Tempat, Tanggal Lahir
Alamat
Email
No.Telp
Jenis Kelamin
Status
Tinggi/Berat Badan
Kewarganegaraan

: Alfiatun Hasanah
: Bantul, 9 Juni 1994
: Manding, RT. 12 Sabdodadi Bantul
: Alfihasanah771@gmail.com
: 08986700861
: Perempuan
: Belum Kawin
: 151 cm / 75 kg
: Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN:
Formal:
• 2000 - 2006 : SDN Sutran
• 2006 - 2009 : MTsN Bantul Kota
• 2009 - 2012 : MAN Wonokromo Bantul
•
2013 - 2016 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

