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ABSTRAK 

 

Asep Haikal Kurniawan (18200010114):Keadilan Distributif Dalam Proses 
Pengadaan Koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika  Kwik Kian 
Gie. Tesis Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu 
Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2021. 
 
Tesis ini membahas tentang keadilan distributif dalam proses pengadaan koleksi 
di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Adapun tujuan 
dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui keadilan distributif dalam proses 
pengadaan koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 
Gie; 2) Melihat dan menganalisa pertimbangan pihak Perpustakaan Institut Bisnis 
dan Informatika Kwik Kian Gie dalam menentukan koleksi yang menjadi 
prioritas; 3) Mengetahui upaya pihak Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 
Kwik Kian Gie dalam mendapatkan koleksi. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan melakukan analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, 
dan penarik kesimpulan. Melalui pendekatan teoritis dan metodologis, peneliti 
menemukan bahwa 1) Keadilan distributif dalam proses pengadaan koleksi 
menunjukan adanya kerja sama antara berbagai pihak dalam merumuskan 
kebijakan, para pihak dalam analisis kebutuhan bahan bacaan memiliki kebebasan 
yang sama, para pihak mendapatkan peluang atau kesempatan untuk 
mendapatakan bahan bacaan pada proses seleksi walaupun kesetaraan masih 
belum diperhatikan, proses akuisisi memiliki berbagai upaya untuk mengadakan 
bahan bacaan yang dibutuhkan walaupun beberapa kelemahan yang membuat 
ketidaksetaraan dapat terjadi. 2) Pertimbangan pihak perpustakaan dalam 
menentukan prioritas utama ditemukan bahwa standar koleksi masih terpaku pada 
kebutuhan untuk proses belajar-mengajar dan kurang memperhatikan selera 
pembaca. Hal ini menyebabkan dalam proses analisis kebutuhan, seleksi dan 
akuisisi lebih memprioritaskan pihak tertentu saja dan pihak potensial belum 
mendapatkan perhatian; 3) Upaya pihak perpustakaan dalam pengadaan koleksi 
menggunakan pendekatan pembelian, hibah atau sumbangan, dan kerjasama antar 
perpustakaan. Melalui temuan ini menunjukan keadilan distributif dalam proses 
pengadaan koleksi masih kurang mepertimbangkan kesetaraan bagi pihak yang 
dilayani. 
 
Kata kunci : Keadilan Distributif, Pengadaan Koleksi, dan Koleksi. 
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ABSTRACT 

 

Asep Haikal Kurniawan (18200010114):Distributive Justice in the Procurement 
Process of Collections at the Library of the Institute of Business and Informatics 
Kwik Kian Gie. Thesis of Interdisciplinary Islamic Studies Study Program, 
Library and Information Science Concentration, Postgraduate Program at Sunan 
Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, 2021. 
 
This thesis discusses distributive justice in the process of procurement collections 
at the Kwik Kian Gie Institute of Business and Informatics Library. The 
objectives of this study are 1) To determine distributive justice in the process of 
procurement collections at the Kwik Kian Gie Institute of Business and 
Informatics Library; 2) Seeing and analyzing the considerations of the Kwik Kian 
Gie Institute of Business and Informatics Library in determining the priority 
collections; 3) Knowing the efforts of the Kwik Kian Gie Institute of Business and 
Informatics Library in obtaining collections. This study uses qualitative methods 
by analyzing data starting from data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. Through a theoretical and methodological approach, the researchers 
found that 1) Distributive justice in the collection procurement process shows the 
cooperation between various parties in formulating policies, the parties in the 
analysis of reading material needs have the same freedom, the parties get the 
opportunity or opportunity to obtain reading materials in the selection process 
although equality is still not considered, the acquisition process has made various 
efforts to procure the required reading material although some weaknesses that 
make inequality can occur. 2) The consideration of the library in determining the 
main priority was found that the collection standard was still fixated on the need 
for the teaching and learning process and did not pay attention to the tastes of the 
readers. This causes in the process of needs analysis, selection and acquisition to 
prioritize certain parties only and potential parties have not received attention; 3) 
The efforts of the library in procuring collections use the approach of purchasing, 
grants or donations, and collaboration between libraries. This finding shows that 
distributive justice in the collection procurement process still does not consider 
equality for the parties served. 
 
Keywords: Distributive Justice, Collection Procurement, and Collection. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terbentuknya perpustakaan tidak dapat dilepaskan dari budaya menulis 

yang terjadi berabad-abad lalu.Singkatnya budaya tulis ini membentuk kesadaran 

kolektif1 dari anggota masyarakat untuk mengumpulkan dan mengelola karya tulis 

yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Dalam Undang-Undang No. 43 

Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa perpustakaan menjadi institusi yang 

mengelola berbagai macam koleksi karya tulis/cetak dengan profesional dan 

menggunakan pendekatan yang mudah diakses oleh pihak yang dilayani untuk 

keperluan pendidikan, penelitian, dan rekreasi.  Dalam rangka merespon berbagai 

kebutuhan koleksi dari pihak yang dilayani lahirlah berbagai jenis perpustakaan2 

yang dibedakan oleh tujuan dan orang atau lembaga yang mengadakannya.3 

Salah satu jenis perpustakaan itu sendiri yaitu perpustakaan perguruan 

tinggi.Terbentuknya perpustakaan ini menjadi salah satu upaya penyelenggara 

perguruan tinggi untuk menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh civitas 

akademik sebagai sumber belajar.Sehingga sarana perpustakaan ini menjadi 

bagian yang sangat penting dalam mensukseskan penyelenggaraan perguruan 

tinggi.4 Dalam lampiran Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

                                                             
1Kesadaran kolektif terbentuk dari kesadaran kelompok yang menjadi keyakinan bersama dalam 

banyak hal. (George Ritzer, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 
Postmodern (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 138.) 

2Jenis perpustakaan itu sendiri terdiri dari perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan 
khusus, perpustakaan Perguruan tinggi, dan peprustakaan sekolah. ( Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 
tentang Perpustakaan Republik Indonesia pada bab IV pasal 20)  

3 Nurdin Laugu, Representasi kuasa dalam pengelolaan perpustakaan, (Yogyakarta: Gapernus press, 
2015), 2828 

4 Abdul Rahman Saleh, Rita Komalasari, Manajemen perpustakaan (Jakarta : Universitas Terbuka, 
2019), 1.3. 
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Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi  disebutkan sebagai bagian integral dari kegiatan pendidikan 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat 

sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang 

berkedudukan di perguruan tinggi. 

 Disamping itu juga, penyelenggaraan perpustakaan di wajibkan untuk 

berasas  demokrasi dan keadilan yang terkandung pada pasal 2 Undang –Undang 

No. 27 Tahun 2007 Tentang perpustakaan dan Undang-Undang No.12 Tahun 

2012 tentang Perguruan tinggi pada pasal 6 huruf b yang berlaku bagi 

penyelenggaraan pendidikan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Melalui fungsi 

dan amanat undang-undang tersebut kemudian perpustakaan mencari dan 

menyedia berbagai koleksi yang dibutuhkan oleh civitas akademik sebagai pihak 

yang dilayani tanpa terkecuali. 

Dalam rangka menyediakan koleksi tersebut, pihak perpustakaan 

menerapkan serangkaian proses untuk mencari dan memilih informasi untuk 

dijadikan koleksi di perpustakaan. Upaya ini dikenal dengan istilah pengadaan 

koleksi yang mewakili sebuah proses mengidentifikasi informasi sebelum 

ditambahkan ke dalam koleksi di perpustakaan.5 Proses pengadaan koleksi itu 

sendiri menjadi bagian dari kebijakan pengembangan koleksi yang dimulai dari 

analisis kebutuhan, seleksi, dan akuisisi.6 

Dalam aspek praktiknya, pola-pola pengadaan koleksi tersebut telah lama 

menjadi bagian dari Perpustakaan Institut Kwik Kian Gie.Perpustakaan Institut 
                                                             

5 Ibid., 2  
6 G. Edward Evans dan saponaro, Developing library and information center collections 

ed.5, (York: Library unlimited, 2005), 7. 
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Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang memiliki bertujuan untuk 

menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak untuk menjadi 

pusat keunggulan (Center Of Excellence) dalam bidang bisnis dan informatika.7 

Dengan tujuan tersebut, pihak pengelola Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Kwik Kian Gie melakukan penjaringan kebutuhan pemustaka setiap 

semester melalui berbagai macam pendekatan, mulai dari  analisis secara tekstual 

terhadap Buku Pedoman Akademik (BPA) dan Rencana Program Studi (RPS), 

dan menanyakan maupun menerima usulan dari seluruh civitas akademika.8 

Langkah selanjutnya, daftar usulan di seleksi dengan melihat apakah 

koleksi tersebut memang telah dimiliki atau belum, jika ada maka usulan tersebut 

dihapus dan apabila belum maka dilanjutkan ke tahap akuisisi. Proses akuisisi 

merupakan bagian akhir dari proses untuk melakukan pengecekan dan 

mengadakan melalui berbagai sumber yang ada.9Melalui serangkaian kegiatan 

inilah, pihak perpustakaan menyediakan bahan bacaan para pihak yang 

membutuhkan dan diolah sampai menjadi koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis 

dan Informatika Kwik Kian Gie. 

Hal ini menunjukan komitmen pihak perpustakaan untuk menyediakan 

koleksi yang menjadi hak para pihak yang dilayani Perpustakaan Institut Bisnis 

dan Informatika Kwik Kian Gie.Dalam artian bahwa pengadaan koleksi di 

perpustakaan ini tidak hanya sebatas kegiatan praktisi yang kurang 

mempertimbangan konteks yang lebih luas dalam menjaring kebutuhan dan 

                                                             
7Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. “Sejarah singkat,” dalam 

https://layanperpus.kwikkiangie.ac.id/index.php?p=libinfo di akses pada tanggal 8 Januari 2021 
8 Data hasil wawancara dengan Aang Gunaidi selaku kepala perpustakaan Institu Bisnis dan 

Informatika Kwik Kian Gie tanggal 3 Februari 2021 
9 Ibid. 
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pemilihan koleksi.10 Bahkan dalam proses pengadaan dilakukan secara sistematis,   

dimana hal penting untuk mendapatkan koleksi yang tepat.11Walaupun demikian, 

kecurigaan muncul ketika melihat hasil dari pengadaan koleksi di Perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika yang menunjukan bahwa tidak semua koleksi yang 

diusulkan dapat dipenuhi.Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. Daftar Pengadaan koleksi di Perpustakaan  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie12 

 

NO TAHUN AJARAN JUMLAH USULAN KOLEKSI YANG 
DIADAKAN 

1.  2016/2017 154 83 
2.  2017/2018 127 95 
3.  2018/2019 308 133 
4.  2019/2020 302* 117* 
5.  2020/2021 * * 
* Data tidak lengkap karena pengadaan koleksi terhambat pandemi covid-19 

Melalui tabel diatas menunjukan bahwa pengadaan koleksi sebagai 

pengalokasi atas hak atas bahan bacaan yang dibutuhkan oleh pihak yang dilayani 

tidak dapat dipenuhi semua oleh Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Kwik Kian Gie. Padahal pada Pasal 5 Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan menyatakan bahwa semua pihak yang dilayani memiliki hak 

yang sama atas pelayanan untuk mendapatkan koleksi yang dibutuhkan.  

Sehingga peneliti tertarik untuk melihat keadilan distributif dalam proses 

pengadaan koleksi. Keadilan distributif itu sendiri merupakan kajian yang 

berhubungan dengan pengalokasian atau pembagian atas hak yang dihasilkan dari 

                                                             
10Stuart Hunt, “Collection development in UK university libraries,” Emerald Publishing Limited, Vol.36, No.1 

(2017), 31. 
11 Ni Putu Dewi Gardina Rahayu, “Pengadaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Pusat Universitas 

Warmadewa,” Jurnal Ilmiah D3 Perpustakaan, Vol.1, No.1 (2015), 7. 
12 Data pengadaan koleksi Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie 
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kontrak sosial.13 Dalam mengalokasikan koleksi yang menjadi hak para pihak 

yang dilayani, pihak perpustakan melakukan serangkaian proses pengadaan. 

Sehingga koleksi yang menjadi hak para pihak yang dilayani akan tentukan oleh 

proses pengadaan.  

Dalam perspektif keadilan distributif John Rawls, tidak terpenuhi hak dapat 

ditoleransi asalkan semua pihak yang berkepentingan berkerjasama dalam 

menentukan kebijakan.Mengingat kepentingan baik ideologi14 atau sebagai 

keinginan atau hasrat15 kebenaran yang mendominasi di dalam sebuah pemikiran 

para pihak setiap individu untuk mencapai tujuannya.16Untuk itu kerjasama secara 

demokratis menjadi hal yang utama dalam menentukan kebijakan seperti halnya 

dalam pengadaan koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik 

Kian Gie. 

Dalam menentukan koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Kwik Kian Gie ada 4 komponen utama yang memiliki kepentingan yang akan 

menentukan koleksi yaitu pihak internal yang terdiri dari pihak perpustakaan, 

pihak yang dilayani, pihak lembaga induk dari perpustakaan. pihak perpustakaan 

sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mencari dan menghimpun berbagai 

kebutuhan pihak yang dilayani. Pihak yang dilayani sebagai pihak yang 

mengusulkan koleksi yang dibutuhkan. Pihak lembaga induk sebagai pihak 
                                                             

13Kontrak sosial merupakan kesepakatan-kesepakatan dari berbagai pihak yang kemudian membentuk 
kebijakan yang dijalankan oleh institusi sosial. (John Rawls, Teori keadilan : dasar-dasar filsafat politik 
untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, Cet.2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 14.) 

14 Dalam KBBI, ideology disebut sebagai kumpulan konsep atau ide-ide bersijejaring yang dijadikan 
asas pendapat atau kepercayaan.  Ideologi sebagai kekuasaan akan membentuk kekuatan kelompok-kelompok 
yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik kepentingan (Nurdin laugu, 2015) 

15 Keinginan hasyat yang pendorong didalam setiap individu yang kemudian mendominasi dalam iri 
manusia dalam padangan sigmund freud ( Calvin S. Hall & gardner lindzey, Teori-teori psikodinamik (klinis) 
(Terj) Yustinus (Yogyakarta:Kanisius, 1993), 63-67.) 

16 John Rawls, Teori keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 
dalam Negara (Terj) Uzair Fauzan, Heru Prasetyo cet. 2( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 1. 
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penyelenggara perpustakaan maupun pihak yang menyetujui mengenai koleksi 

yang akan diadakan. Sedangkan pihak eksternal merupakan pihak yang menyuplai 

koleksi seperti penerbit atau distributor.17Adapun ilustrasinya sebagai berikut. 

Gambar 1. Ilustrasi koleksi sebagai kepentingan berbagai pihak 

 

 

 

 

 

Melalui keterlibatan para pihak dalam proses pengadaan koleksi inilah 

menjadi pijakan peneliti untuk melihat proses kerjasama antara para pihak yang 

terlibat dalam menentukan koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Kwik Kian Gie. Seperti yang telah diketahui bahwa ada hak yang dilayani tidak 

dipenuhi sehingga ada ketidaksetaraan hak bagi pihak yang dilayani. 

Ketidaksetaraan pada dasarnya dapat ditoleransi asalkan adanya kerja sama dan 

proses pembagiannya mengedepankan pihak yang kurang 

beruntung.18Keberuntungan dalam konteks pembagian koleksi merupakan 

kelompok atau individu yang belum atau masih sedikit mendapatkan koleksi yang 

dibutuhkan. 

Walaupun penelitian cenderung hanya melihat proses pengadaan koleksi, 

namun bagi peneliti hal ini sangat perlu untuk dikaji, sebab kesuksesan dari 

                                                             
17Dalam Standar Operasional Prosedur pengadaan koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis 

dan Informatika Kwik Kian Gie. 
18Andi Tarigan, Tumpuan keadilan rawls, 137. 
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penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dari koleksi yang disediakan oleh 

perpustakaan. Sebab koleksi yang kurang memadai atau tidak sesuai dengan 

kebutuhan para pihak yang dilayani akan berdampak pada jumlah kunjung atau 

tingkat kepercayaan terhadap perpustakaan sebagai penyedia.19 Di lain sisi, 

ketidaksetaraan dalam pendistribusian dapat menyebabkan dominasi bagi para 

pihak saja, sehingga ketidakadilan dapat terjadi. 

Pemilihan tempat penelitian ini didasari atas beberapa pertimbangan, 

pertama mengacu proses pengadaan koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Kwik Kian Gie telah memiliki kebijakan maupun prosedur yang 

dimulai analisis kebutuhan, seleksi, dan akuisisi secara sistematis. Kedua, 

pengadaan koleksi yang secara rutin dilakukan, namun masih tidak dapat 

memenuhi semua kebutuhan para pihak yang dilayani.Ketiga, melalui fenomena 

sosial mengenai bisnis dan informatika yang berkembang saat ini membawa 

peneliti untuk melihat aspek kebutuhan mengenai bahan bacaan di lingkungan 

penyelenggara pendidikan tinggi yang fokus pada bisnis dan informatika seperti 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie ini.Hasilnya menunjukan bahwa 

daftar usulan dari tahun ke tahun di dalam tabel 1 meningkat.Tentu alasan ketiga 

ini tidak dapat dibenarkan sebagai alasan yang kuat, tetapi penelitian dimulai 

temuan tersebut yang kemudian menjadi penelitian saat ini. 

Melalui alasan-alasan yang telah dikemukakan, penelitian diawali dengan 

melihat keadilan distributif pada proses pengadaan koleksi yang dimulai dari 

penyusunan kebijakan atau pedoman pemilihan koleksi sampai kepada prosedur 

                                                             
19Elva Rahmah dan Makmur, Testiani.kebijakan sumber informasi perpustakaan, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 1.  
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dan aspek praktik yang dimulai dari analisis kebutuhan, seleksi, dan akuisisi. 

Selanjutnya melihat pertimbangan pihak pengelola yang bertanggung jawab 

dalam mengambil keputusan dari berbagai kepentingan  para pihak. Terakhir 

upaya-upaya pihak pengelola dalam mengumpulkan dan mencari berbagai koleksi 

yang menjadi kepentingan berbagai pihak internal yang terdiri piha pengakses 

maupun pihak lembaga induknya dari pihak distributor atau penerbit. Melalui 

aspek proses, pertimbangan, dan upaya dalam kegiatan manajerial pengadaan 

koleksi inilah dapat menunjukan keadilan bagi para pihak yang dilayani maupun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dikaji 

dalam tesis ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana keadilan distributif dalam proses pengadaan koleksi di 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. 

2. Bagaimana proses pertimbangan dalam menentukan koleksi yang 

menjadi prioritas utama di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Kwik Kian Gie. 

3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pihak Perpustakaan Institut Bisnis 

dan Informatika Kwik Kian Gie untuk mendapatkan koleksi. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Melalui rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

sebagai berikut. 
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a. Untuk mengetahui keadilan distributif dalam proses pengadaan 

koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 

Gie.  

b. Melihat dan menganalisa pertimbangan pihak Perpustakaan Institut 

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dalam menentukan koleksi 

yang menjadi prioritas.  

c. Mengetahui upaya pihak Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Kwik Kian Gie untuk mendapatkan koleksi. 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian ilmu 

perpustakaan melalui perspektif teori keadilan, seperti penggunaan 

konsep keadilan distributif dalam melihat permasalah-permasalah di 

perpustakaan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perpustakaan, 

khususnya Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian 

Gie. Adanya keadilan distributif dalam penentuan koleksi 

diharapkan institusi perpustakaan perguruan tinggi dapat lebih 

berkembang dan kaya akan ilmu pengetahuan.  
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D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk melihat perkembangan dari berbagai 

penelitian, baik itu kajian reflektif maupun karya penelitian sebelumnya.20Upaya 

ini dilakukan untuk melihat perbedaan dan sekaligus melihat posisi dan keaslian 

dari penelitian saat ini dengan penelitian yang sejenis sebelumnya.Melalui 

berbagai upaya pencari, peneliti tidak menemukan karya reflektif maupun karya 

penelitian mengenai topik keadilan distributif di bidang perpustakaan.Penelitian 

dengan topik pengadaan perpustakaan lebih banyak yang sifatnya 

evaluatif.Sedangkan penelitian mengenai topik keadilan distributif lebih banyak 

digunakan dalam bidang ekonomi, hukum, filsafat dan ilmu-ilmu sosial 

lainnya.Penelitian saat ini secara teori menggunakan keadilan distributif dari 

bidang ilmu hukum dan ilmu sosial ketimbang ekonomi, walaupun ada irisan-

irisan yang tidak dapat dihindari.Adapun tiga penelitian yang memiliki topik yang 

sekiranya dapat menunjukan posisi dari penelitian ini sebagai berikut. 

Pertama, penelitian ini berupa tesis dalam bidang hukum yang diteliti oleh 

Ilham Primadin Ardyansyah pada tahun 2021, berjudul “ketentuan pidana dalam 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 

berdasarkan teori keadilan John Rawls.” Melalui judul penelitian, tujuannya dari 

penelitian ini untuk menganalisis ketentuan pidana dalam pasal undang-undang 

yang ditinjau melalui teori keadilan John rawls.Hasilnya menunjukan bahwa 

penerapan ketentuan pidana dalam pasal dan undang-undang yang diteliti telah 

sesuai dengan ketentuan hukumnya, tetapi tidak memenuhi ketentuan 

                                                             
20 J. R. Raco, Metode penelitian kualitatif: jenis, karateristik dan keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 

2010), 104. 
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hukum.Temuan-Nya juga mengungkapkan Saksi pidana yang kecil tidak 

sebanding dengan resiko kecelakan kerja yang dialami oleh para pekerja.Sehingga  

pasal dan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan dua prinsip John Rawls.21 

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

metode penelitian.Sebelumnya menggunakan studi pustaka yang didukung dengan 

narasumber sebagai sumber tambahan.Penelitian saat ini menggunakan metode 

kualitatif dengan mengedepankan narasumber sebagai informasi utama.Melalui 

judul, tujuan dan hasil penelitian sebelumnya menunjukan perbedaan dengan 

penelitian saat ini yaitu pada objek dan subjek kajian. Penelitian sebelumnya 

objek sekaligus subjek kajian berupa pasal pada undang-undang dan dikuatkan 

dengan beberapa narasumber yang dapat menguatkan, sedangkan penelitian saat 

ini objek kajian berupa pengadaan koleksi di perpustakaan dan subjeknya 

beberapa pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan pada proses pengadaan 

koleksi. 

Walaupun perbedaan terletak pada objek dan subjek yang memiliki 

perbedaan tetapi secara implisit bahwa dokumen dan narasumber memiliki 

kesamaan, tetapi subjeknya menjadi sumber informasi pertama dan dokumen 

menjadi pendukung.kebersamaan selanjutnya terletak pada landasan teori yang 

sama-sama menggunakan teori John Rawls. 

Kedua, penelitian ini berupa tesis yang diteliti oleh Binaridha Kusuma 

Ningtyas tahun 2018 yang berjudul “dimensi keadilan pelayanan kesehatan bagi 

warga miskin dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten 
                                                             

21  Ilham Primadin Ardyansyah,  Tesis “Ketentuan Pidana Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls,” Universitas Gadjah Mada 
(2021), xi. 
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Jember.”Tujuannya untuk menganalisa dan menggambarkan dimensi keadilan 

utamanya keadilan distributif dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan 

Nasional di Kabupaten Jember. Hasilnya menunjukan bahwa proses 

pendistribusian masih kurang memperhatikan keadilan bagi semua masyarakat 

yang membutuhkan.  Penyebabnya karena masih banyak konflik kepentingan 

yang belum dapat diselesaikan khususnya di dalam institusi penyelenggara itu 

sendiri.22 

Melalui penelitian sebelumnya ini, perbedaan dari penelitian yang saat ini 

dengan sebelumnya terletak pada objek.Secara eksplisit, objek kajiannya sangat 

berbeda, yang mana objek kajian sebelumnya melihat pendistribusian Jaminan 

Kesehatan Nasional dan penelitian saat ini melihat pendistribusian koleksi melalui 

proses pengadaan. Tentu secara implisit objek kajiannya sama-sama melihat 

proses pendistribusian, tetapi penelitian sebelumnya terpaku pada proses 

pendistribusian dari peraturan atau norma-norma yang telah disepakati. 

Sedangkan penelitian saat ini melihat proses dari memulai penyusunan peraturan 

sampai pada prosesnya.  

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak 

pada subjek yang sama-sama melibatkan orang-orang dalam proses 

pendistribusian. Secara metode penelitian saat ini dengan sebelumnya sama-sama 

menggunakan metode kualitatif.Selanjutnya kesamaanya terletak pada landasan 

teori yang menggunakan teori keadilan distributif John Rawls. 

                                                             
22 Binaridha Kusuma Ningtyas, Tesis “Dimensi keadilan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dalam 

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jember,” Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Airlangga (2018), viii. 
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Ketiga, Penelitian ini berupa artikel yang mengevaluasi proses pengadaan 

koleksi yang dimulai dari analisis kebutuhan, seleksi, dan akuisisi. Penelitian ini 

dilakukan oleh Hilda Syaf’aini Harefa tahun 2017 yang berjudul “pengadaan 

bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia.”  Sebelum 

melihat tujuan perlu diketahui bahwa penelitian sejenis atau bahkan yang lebih 

komprehensif untuk pengkajian proses pengadaan koleksi sampai mengeluarkan 

koleksi (penyiangan), dan evaluasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari 

tahun ke tahun. Penelitian ini dipilih hanya karena diasari kemutakhiran tahun 

penerbitan, kemiripan yang melihat proses pengadaannya saja, dan akan menjadi 

memudahkan untuk melihat posisi penelitian saat ini dengan penelitian 

sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya, bertujuan untuk mengevaluasi dan menggambarkan 

proses pengadaan koleksi yang terjadi di Universitas Sari Mutiara Indonesia. 

hasilnya menunjukan bahwa secara prosedur telah efektif dan sangat 

mempertimbangkan kebutuhan pemustaka atau pengakses koleksi tersebut. Untuk 

mendapat koleksi, pihak perpustakaan lebih mengutamakan pembelian ketimbang 

melakukan pertukaran koleksi maupun sumbangan.23 

Perbedaan yang saat nyata dari penelitian sebelumnya dengan penelitian 

saat ini terletak pada teori yang digunakan.Penelitian sebelumnya menggunakan 

teori-teori yang berkembang di bidang perpustakaan dan penelitian saat ini 

mengkombinasi teori ilmu perpustakaan dan teori sosial yang secara spesifik teori 

keadilan distributif John Rawls. Secara objek penelitian ini sama-sama melihat 

                                                             
23 Hilda Syaf’aini Harefa, “pengadaan bahan pustaka di Perpusakaan Univeritas Sari Mutiara 

Indonesia”, Jurnal Pustaka Ilmiah, Vol. 3 No.2 (2017), 399. 
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proses pengadaan, tetapi perbedaanya terletak sudut pandang dalam melihat 

proses tersebut. Penelitian sebelumnya mengevaluasi aspek prosedur yang dimulai 

dari analisis kebutuhan, seleksi dan akuisisi yang dihubungkan dengan teori. 

Sedangkan penelitian saat ini memulai dengan melihat aspek interaksi dari 

mulai penyusunan peraturan pengadaan koleksi sampai pada prosedurnya.Secara 

teori dan praktiknya, tempat penelitian saat ini telah menerapkan pola-pola yang 

sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya.Secara subjek juga memiliki 

perbedaan, yang mana penelitian sebelumnya hanya terbatas pada pihak pengelola 

yang terlibat dalam pengadaan.penelitian saat ini, disamping pihak pengelola 

sebagai subjek utama, dan pihak pengakses sebagai sumber pendukung. 

Kesamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

metode yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. 

Berdasarkan kajian pustaka diatas maka dapat dilihat perbedaan dan 

kesamaan antara penelitian dilakukan.Adapun ringkasan dari persamaan dan 

perbedaan dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Perbedaan dan kesamaan Penelitian 
Penelitian Ke-1 

Nama  : Ilham Primadin Ardyansyah 
Tahun : 2021 
Judul   : Ketentuan pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
             1970 Tentang Keselamatan Kerja Berdasarkan teori keadilan John 
             Rawls 

Perbedaan Persamaan 
1. Metode : 

- Penelitian sebelumnya : studi 
pustaka 

- Penelitian saat ini : metode 
kualitatif 

Teori : keadilan distributif dari 
pemikiran John Rawls 
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2. Objek : 
- Penelitian sebelumnya : 

penerapan pasal dan undang-
undang 

- Penelitian saat ini : proses 
pengadaan koleksi 

3. Subjek :  
- Penelitian sebelumnya : subjek 

sama dengan objek tetapi 
ditambah beberapa narasumber 
sebagai sumber informasi 
tambahan 

- Penelitian saat ini : pihak-pihak 
yang terlibat tetapi subjek 
utamanya pihak pengelola dan 
pihak-pihak lain sebagai 
tambahan 

 
 

Penelitian Ke-2 
Nama   : Binaridha Kusuma Ningtyas 
Tahun  : 2018 
Judul    : dimensi keadilan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dalam  
              penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jember 

Perbedaan Persamaan 
Objek :  

- Penelitian sebelumnya : proses 
pendistribusian dari jaminan 
kesehatan nasional yang 
terpaku peraturan 
penyelenggaraan 

- Penelitian saat ini : proses 
pendistribusian koleksi dalam 
pengadaan dan proses 
penyusunan peraturan 

1. Metode : kualitatif 
2. Subjek  : pihak pendistribusi, 

               tetapi penelitian saat ini   
               ditambah dengan pihak 
               penerima hasil  
               (pengakses koleksi) 

3. Teori    : Keadilan distributif  dari  
               pemikiran John Rawls 

Penelitian Ke-3 
Nama : Hilda Syaf’aini Harefa 
Tahun : 2017 
Judul : Pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara  
           Indonesia 

Perbedaan Persamaan 
1. Objek :  

- Penelitian sebelumnya : terbatas 
pada proses pengadaan yang 
secara prosedur dimulai dari 

Metode : kualitatif 
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analisis kebutuhan, Seleksi, dan 
akuisisi 

- Penelitian saat ini : tidak terbatas 
pada proses atau prosedur seperti 
penelitian sebelumnya, tetapi 
dimulai dari proses penyusunan 
peraturannya juga 

2. subjek : 
- Penelitian sebelumnya : terbatas 

pada pihak yang terlibat dalam 
pengadaan 

- Penelitian saat ini : tidak terbatas 
pada pihak pengelola tetapi 
pihak lainnya sebagai sumber 
tambahan 

3. Teori : 
- Penelitian sebelumnya : hanya 

terpaku pada teori-teori ilmu 
perpustakaan 

- Penelitian saat ini : 
mereplektifkan teori keadilan 
distributif John Rawls dan ilmu 
perpustakaan menjadi satu 
kesatuan dalam penelitian 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan Distributif 

Keadilan distributif bisa juga disebut sebagai keadilan sosial yang 

membahas mengenai pembagian hak dari hasil kerjasama sosial.24Pada era 

klasik keadilan distributif bermula dari pemikiran Aristoteles yang lebih 

mengedepankan pembagian hak secara proporsional. Pembagian hak 

secara proporsional dimaksudkan untuk individu yang sama memiliki hak 

yang sama dan individu yang tidak sama maka diberlakukan secara 

                                                             
24 Jazim Hamidi, Mocha adi sugiharto, and Muhammad Ihsan,dkk, Membedah Teori-Teori Hukum 

Kontemporer (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 209. 
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berbeda.25Sekilas pendistribusian semacam ini dapat dikatan adil, tetapi 

masalah pembagian hak tidak memiliki kriteria dan ketentuan yang dapat 

ditafsirkan yang menjadi tidak adil.26 Pandangan lain juga menjelaskan 

bahwa Aristoteles lebih memaknai keadilan distributif sebagai pembagian 

hak yang bersifat materi.27 

Karena keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak maka 

ada juga yang mengartikan pembagian hak dengan mengedepan kewajaran 

dan keseimbangan.Keadilan memang bertumpu pada kesetaraan tetapi 

ketidaksetaraan harus dimobilisasi sampai pada batas kewajaran.28keadilan 

distributif semacam ini dikenal dengan istilah equity (pembagian secara 

proporsional) telah banyak diimplementasikan dalam penelitian bidang 

ilmu psikologi kerja.29Disini kita melihat bahwa keadilan distributif 

dikembangkan dalam ranah yang lebih sempit. 

Hal ini tentu kurang dikehendaki oleh aliran egalitarian yang lebih 

mengedepankan pembagian hak didasari atas persamaan (equality) atas 

nilai yang sama dan perlakuan sama walaupun memiliki pontesi yang 

berbeda.30Dalam masyarakat demokratis modern, istilah "egaliter" sering 

digunakan untuk menjadi landasan berpikir, karena persamaan ataupun 

                                                             
25 Zakki Adlhiyanti, Achmad, “Melacak keadilan dalam regulasi poligami : kajian filsafat keadilan 

Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No.2 (2019), 417. 
26 Achmad Rifai, Kesalahan hakim dalam penerapan hukum: pada putusan yang mencederai 

keadilan masyarakat, (Makassar : Nas media pustaka), 10. 
27 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 48. 
28John B. Miner,Organizational Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership, (New 

York: Routledge, 2015), 135. 
29 Jullimursyida Ganto, “Keadilan distributif dan keadilan prosedural serta pengaruhnya terhadap 

kepuasan kerja”, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 26, No.1, (2019) 156 
30Gerald F. Gaus & Chadran Kukhatas, Handbook Teori Politik, (penerj.) Derta Sri Widowatie, 

(Bandung: Nusa Media, 2013), 517. 
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kesetaraan setiap individu itu yang sangat penting.31Pemikiran  John 

Locke salah satu yang mengembangkan pemikiran egalitarian yang 

bercorak liberalisme. Bagi John Locke, setiap orang memiliki hak untuk 

melakukan apa pun yang dia pilih dan berhak memiliki apapun atas apa 

yang dilakukan secara sah selama dia tidak melanggar dan merugikan 

dengan cara seperti paksaan, penipuan, pencurian, atau tindakan yang 

menyebabkan kerusakan pada orang atau properti.32 

Berbeda dengan John Locke, pemikiran John Stuart Mill yang 

menempatkan hak sebagai kebebasan setiap individu untuk menertibkan 

diri dengan mengacu kepada moral yang memiliki cita toleransi dan 

kebebasan hati nurani.33Bila John Locke memiliki ciri kebebasan yang 

sebebas-bebasnya, John Stuart Mill memiliki pandangan mengenai 

keadilan distributif mengutamakan kemanfaatan dan kepentingan 

manusia.34Pandangan ini mengedepankan hak yang setara untuk semua 

individu dengan catatan semua tindakan harus memiliki manfaat ataupun 

kebahagiaan bagi semua kalangan.35 

Melalui berbagai pemikiran diatas dapat dilihat bahwa keadilan 

distributif yang berfokus pada pembagian hak setiap individu dalam 

lingkungan sosial mulai dari prinsip equity yang pembagiannya secara 

                                                             
31 Richard Arneson. "Egalitarianism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/ archives/sum2013/entries/ 
egalitarianism/> 

32 Ibid., 
33Muh. Erwin, Filsafat Hukum:Refleksi Kritis Terhadap Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 

179. 
34 Nasution, “Kajian filosofis tentang...,  122 
35 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum 

Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 177 
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proporsional, equality yang mengedepankan kesamaan hak, dan kesamaan 

kesempatan berlandaskan manfaat bagi semua dalam lingkungan 

sosial.Lalu muncul pemikiran mengenai keadilan distributif dari John 

Rawls yang memahami konsep keadilan distributif yang bercorak 

liberalisme dan mengedepankan demokratis.Rawls menggagas keadilan 

distributif dengan mengedepankan kesamaan, kebebasan dan kesetaraan.36 

Dalam pandangan John Rawls setiap individu memiliki perbedaan 

nasib dan keberuntungan, tetapi setiap individu memiliki hak kebebasan 

yang setara. Ketidaksamaan atau ketidaksetaraan dalam pendistribusian 

dapat dibenarkan asalkan kesamaan hak telah sama dan memiliki manfaat 

untuk semua.37Melalui pandangan ini kita dapat melihat bahwa John 

Rawls mendukung pemikiran eligetarian mengenai prinsip equality tetapi 

secara bersamaan menambahkan prinsip equity sebagai ketidaksamaan 

dengan prosedur pengaturan tertentu.38 

Pemikiran mengenai keadilan distributif ini bersifat ekuilibrium 

reflektif (reflective equilibrium).Isitlah ini digunakan untuk 

menyimbangkan rasa antara kesadaran intuitif dan konstruksi teori.39Pada 

satu sisi menggunakan kesadaran intuitif untuk adil serta sifatnya rasional 

karena dikembangkan melalui argumentasi teoritik mengenai kerjasama 

sosial dalam posisi asali (original position). 

                                                             
36 Pete Murray. “Distributive Justice.” The Cambridge Rawls Lexicon, edited by Jon Mandle and 

David A. Reidy, (Cambridge University Press, Cambridge, 2014), 221. 
37 Abdul Ghofur Anshori, Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan adaptabilitas, 

(Yogyakarta: UGM Press, 2012), 92. 
38 Young-Soon Bae, “Balancing equality and liberty in rawls’s theory of justice”, Master'sThesis, 

University of Tennessee, (2002), 7 
39 Rawls, Teori keadilan : dasar…, 53 
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Melalui pemikiran alternatif tersebut, John Rawls yang menyatakan 

kebebasan dankesetaraan merupakan hak bagi setiap individu tanpa harus 

mengorbankan individu yang minoritas.Dalam struktur sosial jika 

mementingkan manfaat dari pada prosedural untuk mencapai kebebasan 

dan kesetaraan hak setiap individu maka hal tersebut menutup peluang 

bagi berbagai pihak yang berakibat pada ketidak adilan.40 Maksud dari 

prosedural lebih penting dari kemanfaatan bahwa John Rawls lebih 

mementingkan proses pendistribusian dari setiap hak-hak individual. 

Walaupun tidak menampik kemungkinan adanya distribusi yang tidak 

merata.Untuk meminimalisir ketidak merataan tersebut maka diperlukan 

sebuah skema kerjasama dengan pembagian keuntungan yang proporsional 

bagi semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung di dalam 

struktur sosial.41 

Disinilah letak keutama dari pemikiran John Rawls yang sangat 

menarik dan relevan untuk dijadikan sebagai landasan dalam melihat 

permasalahan keadilan di dalam lingkungan sosial yang bebas saat 

ini.42Ditambah lagi pemikiran dari John Rawls memiliki ciri dengan 

mengembangkan prosedur yang memiliki unsur kebebasan yang setara dan 

kesetaraan atas perbedaan yang adil untuk semua.Dengan mengusung ciri 

tersebut tentu banyak kritikan, tetapi kritik atau wacana tersebut tidak 

dapat dilepaskan dari pemikiran John Rawls.43 

                                                             
40 Rawls, Teori keadilan : dasar..., 4. 
41 Ibid,. 
42 Andi Tarigan, Tumpuan keadilan rawls, (Jakarta : Gramedia pustaka Utama, 2018),xiii 
43 Will Kymlicka, Pengantar filsafat Politik kontemporer: Kajian khusus atas teori-teori keadilan, Terj. 

Agus Wahyudi, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 70. 
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2. Teori Keadilan Distrbutif John Rawls 

Teori keadilan distributif John Rawls ini dapat dilihat pada buku A 

Theory of Justice yang diterbitkan pertama kali di tahun 1971.44Karya ini 

menjadi salah satu buku filsafat pada pertengahan abad ke 21 yang paling 

banyak ditanggapi.Lahirnya pemikiran progresif dan revolusioner dari 

John Rawls tidak dapat dilepaskan dari teori kontrak sosial Locke dan 

Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant sebagai kajian 

teoritis untuk membangun teori.45Kontrak sosial sosial ini melahirkan 

sebuah kebersamaan dalam lingkungan sosial.Melalui kebersamaan 

semua pihak ini menjadi dasar fundamental untuk membangun kontrak 

sosial yan fair. 

Harapan dari kontrak sosial yang fair setiap individu di dalam 

lingkungan sosial menjadi tertata dengan baik (well-ordered 

society).Menciptakan masyarakat yang demikian, secara formal 

dibutuhkan institusi sosial yang menyusun aturan-aturan 

mainnya.46Aturan ini harus disusun oleh berbagai pihak yang secara 

demokratis untuk menyepakati dan institusi sosial yang mengatur 

mengambil keputusan melalui prinsip-prinsip kesepakatan.47Hal ini 

sejalan dengan prinsip keadilan yang mendahulukan kerjasama untuk 

menghasilkan kesepakatan dari anggota komunitas yang rasional, bebas, 

                                                             
44 Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls tentang teori keadilan,” Mukaddimah Jurnal Studi Islam, 

Vol. 19, No.1 (2013), 48. 
45 Ibid., 50 
46 Soetoprawiro, “Keadilan sebagai keadilan…,2. 
47Rawls, Teori keadilan : dasar…,5. 
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dan setara sesuai posisi asali yang fair.48Adapun beberapa bagian yang 

harus diperhatikan dalam keadilan distributif sebagai berikut. 

a. Posisi Asali (Original Position) 

Posisi asali merupakan posisi awal dengan hipotesis sebuah 

kondisi alamiah yang melekat dalam diri. Imajinasi dalam posisi awal 

ini menjadikan setiap individu bekerja sama untuk saling membantu 

dan terciptakan keadaan yang sama dan setara.49Dalam artian setiap 

individu tidak memiliki hak yang lebih tinggi dari semua individu di 

lingkungan sosial.Posisi asali ini menjadi prasyarat penting untuk 

menjamin kepentingan semua individu secara fair. 

Melalui kesamaan posisi asali setiap individu dalam proses 

perumusan prinsip yang adil harus berpartisipasi dan memiliki ciri 

yang ideal. Ciri yang dapat dikatakan ideal tersebut harus memiliki 

kemampuan dan memiliki nalar berpikir yang baik.Dengan ciri 

tersebut setiap individu memiliki sikap tidak memihak kepentingan 

dan berada dalam selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).50 Dapat 

dipahami bahwa setiap pihak dalam posisi asali tidak peduli dengan 

kepentingan orang lain untuk menyusun prinsip keadilan dan tidak 

memiliki pengetahuan mengenai berbagai pengetahuan yang dapat 

                                                             
48Ibid., 14.  
49 Ibid., 19 
50 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), ed. 5 (Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya, 2015), 246. 
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mempengaruhi dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-

prinsip keadilan.51 

Dengan posisi asali yang tidak memihak dan memiliki 

terselubung ketidaktahuan tersebut semua individu yang terlibat akan 

memastikan prinsip keadilan yang menjamin pendistribusian nilai-

nilai primer atau pun khasanah primer (primary goods). Dengan 

asumsi bahwa setiap individu memiliki dorongan untuk mengejar 

khasanah primer.52Khasanah primer terdiri dari dua bagian yaitu 

khasanah primer alamiah dan khasanah primer sosial.Khasanah 

primer alamiah itu sendiri seperti kesehatan, imajinasi dan sesuatu 

yang paling dasar.Sedangkan khasanah primer sosial seperti 

kebebasan, kesempatan, dan daya kemampuan.53 

 Melalui Posisi asali yang sama inilah dasar utama dalam 

mendistribusikan atas hak dan kewajiban setiap individu dalam 

lingkungan sosial.  Posisi asali menjadikan setiap individu di dalam 

lingkungan sosial mendapatkan peluang untuk merasakan manfaat 

dan beban yang sama. Setiap anggota hanya menyepakati prosesnya 

saja dan masalah hasil tidak dijadikan permasalahan selagi memiliki 

manfaat untuk semua.54 Disinilah letak keadilan distributif mengatur 

                                                             
51 Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: telaah atas filsafat politik John Rawls”, Refleksi, Vol. 17, No. 2 

(2018), 196. 
52 Lief Wenar, "John Rawls", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/ spr2017/entries/rawls/> 
53 Soetoprawiro, “Keadilan sebagai keadilan.., 232 
54Soetoprawiro, “Keadilan sebagai keadilan…, 237. 
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prosedural dengan mengedepankan proses kesamaan hak atas setara 

yang bebas.55 

Perlu dicatat bahwa posisi asali terdapat tiga pokok gagasan 

pokok tentang keadilan.Pertama, Posisi asali merupakan pihak-pihak 

yang diilustrasikan sebagai pihak-pihak terpilih untuk mengorganisir 

semua kepentingan semua individu di dalam lingkungan 

sosialnya.Kedua, para pihak yang mewakili ini bertindak dan 

bekerjasama dalam memilih prinsip-prinsip yang adil, ketiga, Semua 

prinsip-prinsip yang dikembangkan bersifat umum dan luas dengan 

mengedepankan kebebasan dan kesetaraan yang sama antar semua 

yang terlibat.56 

b. Dua Prinsip Keadilan 

Tatanan kehidupan komunitas yang bebas dan rasional sudah 

dapat dipastikan ada individu-individu yang memiliki keinginan atau 

kepentingan-kepentingan. Titik temu dari keinginan antar individu 

tersebut terletak pada dua prinsip, yakni kebebasan yang sama dan 

kesetaraan dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang sama.57 Prinsip 

ini bermaksud untuk mengatur dalam membagikan hak dan kewajiban 

baik itu keuntungan dan beban, serta untuk menata komunitas tertentu 

cara adil.58Adapun dua prinsip menurut john rawls sebagai berikut. 

                                                             
55 Ibid,.246-247 
56 Tarigan, Tumpuan Keadilan Rawls…, 113-117 
57 Tarigan, Tumpuan Keadilan Rawls…, 2. 
58 Alfensius Alwino, “Diskursus Mengenai Keadilan Sosial Kajian Teori Keadilan Dalam 

Liberalisme Lock, Persamaan Marx, Dan ‘justice as Fairness’ John Rawls,” Melintas Vol.32, no. 3 (2016), 
319. 
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Prinsip Pertama 
Kebebasan menjadikan hak dasar yang paling luas dari 
kebebasan yang sama bagi semua individu dalam komunitas. 
 
Prinsip Kedua 
Kesetaraan dan perbedaan sosial-ekonomi harus diatur 
sedemikian rupa sehingga a) dapat memberikan keuntungan 
yang sama atau setara dan b) Semua posisi terbuka untuk 
semua.59 

 
Melalui prinsip pertama dan kedua ini menjadi prinsip utama 

dalam menimbang keadilan di dalam lingkungan sosial yang 

fair.60Kedua prinsip ini disusun secara prosedur berurutan dan tidak 

dapat dirubah, maksudnya prinsip kedua tidak dapat mendahulu 

prinsip pertama. Prinsip kebebasan yang sama lebih dahulu 

diprioritaskan ketimbang kesetaraan dan perbedaan sosial-

ekonomi.61Memahami isi dari kedua prinsip dapat dilihat pada bagian 

berikut. 

1) Prinsip kebebasan 

Prinsip ini menjadi kunci utama dengan argumentasi bahwa 

setiap orang memiliki kebebasan yang sama untuk berpolitik 

dalam artian bersuara, berpikir, berkumpul dan hak kebebasan 

fundamental lainya.62Gambaran umum dari kebebasan selalu 

menyangkut tiga hal.Pertama para pelaku yang bebas, kedua 

ruang lingkup meliputi individu, kelompok dan negara, dan 

ketiga meliputi kebebasan yang dijamin oleh konstitusi dan tidak 

                                                             
59 Rawls, Teori keadilan : dasar…, 72. 
60 Tarigan, Tumpuan Keadilan Rawls…, 135. 
61 Alwino, “Diskursus Mengenai Keadilan…, 319. 
62 Tarigan, Tumpuan Keadilan Rawls…, 133. 
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dapat dihukum dengan batas yang wajar seperti halnya 

penuntutan atas ketidakadilan.63Kandungan dari kebebasan ini 

harus dijamin dan bersifat mutlak dirasakan oleh semua anggota 

komunitas.64 Akan tetapi, memungkinkan ada batasan jika 

kebebasan tersebut dapat menyebabkan kekacauan atau 

merugikan individu yang lain.65 

Maksud dari batasan tersebut ketika individu atau beberapa 

pihak mengintervensi kebebasan individu lainnya.Apabila 

tuntutannya bukan bersifat mengurangi tetapi menuntut 

kesetaraan atas kebebasan maka hal tersebut sah-sah saja karena 

hal tersebut merupakan hak dari setiap individu. Alasan kongkrit 

inilah menjadi rasional ketika prinsip pertama lebih diutamakan 

ketimbangan prinsip kedua karena ketika kebebasan yang setara 

dapat terjamin, pada gilirannya perbedaan akan lebih dapat 

diminimalisir.66 

2) Prinsip ketidaksetaraan 

Ketidaksetaraan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu 

untuk mengedepan kesetaraan dalam aspek kedudukan dan 

kesempatan yang sama antara individu satu dengan yang lain, 

terkecuali dalam pendistribusian kekayaan dan pendapatan tidak 

perlu sama selagi dapat menguntungkan semua individu dalam 

                                                             
63 Alwino, “Diskursus Mengenai Keadilan…, 319-320. 
64 Tarigan, Tumpuan Keadilan Rawls…, 136. 
65Ibid, 137. 
66 Alwino, “Diskursus Mengenai Keadilan…, 320. 
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komunitas.67Kesetaraan yang dimaksud disini bukan dalam artian 

persamaan tetapi proporsional. 

Argumentasi dari ketimpangan (ketidaksetaraan) ini dapat 

diterima apabila masih dapat menguntungkan semua pihak yang 

paling tidak beruntung dalam dalam posisi asali.68 Sebagai 

contoh ketika dalam pengadaan koleksi terlebih dahulu 

mengedepan semua kebutuhan para pihak untuk setara dan 

apabila tidak memungkinkan ketidaksetaraan harus lebih 

mengutamakan pihak-pihak yang belum sama sekali 

mendapatkan koleksi yang dibutuhkan. Dengan catatan bahwa 

prinsip perbedaan bukan masalah kelayakan mendapatkan 

sesuatu atau tidak.Maksudnya disini semua individual layak 

mendapatkan ketika posisi, situasi, dan kondisi menguntungkan 

bagi mereka. Sedangkan setiap individu dengan usaha yang keras 

pun tidak pernah tahu bahwa posisi, situasi, dan kondisi mana 

yang menguntungkan bagi mereka.69Artinya semua individu 

memiliki kesempatan dan kelayakan yang setara hanya saja 

keberuntungan tidak berpihak pada semua individu. 

Keberuntungan dari individu tersebut juga dihasilkan dari ketidak 

beruntungan orang lain. Hal inilah yang disebut didalam struktur 

sosial yang membentuk garis keterhubungan untuk 

                                                             
67 Ibid. 
68Ibid., 138. 
69Ibid., 139. 



28 
 

 
 

bekerjasama.Hasil dari kerjasama ini tersusun dengan 

membentuk ketidaksetaraan yang saling menguntungkan.70 

3. Pengadaan koleksi 

Dalam teori keadilan distrbutif diatas telah dijelaskan mengenai 

prosedur dan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan 

untuk mencapai keadilan.Bagian ini merupakan sebuah acuan untuk 

pengadaan koleksi di perpustakaan perguruan tinggi. Istilah “Pengadaan 

koleksi” ini mengacu kepada proses yang terdapat pada “pengembangan 

koleksi”.71Sedangkan “koleksi” dalam pengertian perpustakaan 

mencakupi berbagai bahan pustaka yang (fisik dan non-fisik) yang 

dikumpulkan, dikelola, dan disimpan untuk kepentingan pemustaka atau 

pengguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.72Secara jenis, 

koleksi perpustakaan terdiri dari karya cetak yang berupa buku dan 

terbitan berseri, karya non-cetak seperti video, rekaman, termasuk karya 

cetak yang di elektronikan dan lain sebagainya, dan bahan grafika seperti 

lukisan, bagan, foto dan lain sebagainya.73 

Koleksi dapat dikatakan hal yang paling utama dan memiliki 

kedudukan tertinggi di dalam perpustakaan.Dengan kedudukan seperti 

itu, maka diperlukan sebuah prosedur yang sistematis.Pada umumnya 

pengembangan koleksi mengacu pada 6 tahap yang terdiri dari analisis 

pengguna, kebijakan seleksi, seleksi, akuisisi atau pengadaan, 
                                                             

70 Tarigan, Tumpuan Keadilan Rawls…, 142 
71 Rahmah, Kebijakan sumber informasi…,  5 
72 Suharti, Pengembangan Koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasi di direktorat perpustakaan 

Universitas Islam Indonesia, Buletin Perpustakaan No.57 Mei 2017, 56 
73 Ibid., 57-58 
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penyiangan, dan evaluasi.74Berdasarkan 6 tahap tersebut, proses 

pengadaan koleksi yang diadakan hanya terdiri dari analisis pengguna, 

kebijakan seleksi, seleksi dan akuisisi.Untuk kebijakan koleksi biasanya 

diatur dalam pedoman atau peraturan dalam menjalan prosedur analisis 

pengguna, seleksi, dan akuisisi.Adapun penjelasan dari berbagai kegiatan 

sebagai berikut. 

a. Analisis pengguna 

Istilah lain dari analisis pengguna itu sendiri yaitu Community 

Analysis yang merupakan sebuah tahapan untuk mengetahui 

kebutuhan dan kepentingan dari pemustaka terhadap bahan 

pustaka.75 Tahap ini menjadi bagian awal yang akan sangat 

menentukan proses penyeleksian dan akuisisi.  Dengan melakukan 

analisis kebutuhan yang tepat maka dapat meminimalisir 

kesenjangan terhadap kebutuhan yang di akibat keterbatasan biaya 

atau hal-hal diluar itu.76 

Analisis kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan melihat 

kebiasaan dari pemustaka dalam mencari informasi. Kebiasaan 

pemustaka dalam mencari informasi biasanya melalui dua cara yaitu 

formal dan informal. Sistem formal berkaitan dengan institusi yang 

memiliki kredibilitas dalam menyediakan informasi seperti 

perpustakaan. Sedangkan sistem informal berkaitan dengan  
                                                             

74G. Edward Evans, Developing library and…, 10. 
75 Rahmah, Kebijakan sumber informasi…, 5 
76Yuyu Yulia dan, Janti Gristinawati Sujana.Pengembangan koleksi cet.5, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2009), 3.1 



30 
 

 
 

pemustaka mencari informasi dari sumber-sumber yang cepat dan 

kebenaran informasi tersebut tidak dapat dipertanggung 

jawabkan.77Selain melihat kebiasaan para pihak yang membutuhkan, 

pengelola perpustakaan dapat melakukan eksplorasi kajian lebih 

dalam seperti halnya perpustakaan perguruan tinggi melakukan 

kolaborasi dengan berbagai stakeholder di tingkat pemangku 

kepentingan untuk menjaring kebutuhan mahasiswa sebagai 

pengguna aktif.78 

Banyak hal yang dapat dilakukan pihak perpustakaan dalam 

menganalisis kebutuhan-kebutuhan, tetapi ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan sebagai berikut.yaitupertama, melihat fakta-fakta 

kehidupan keseharian pemustaka secara detail.Kedua, kebutuhan-

kebutuhan yang mendorong individu ke dalam perilaku pencarian 

informasi.Ketiga, Perpustakaan dapat mengerti apa arti informasi 

bagi orang-orang dalam kehidupannya. Kempat, perpustakaan 

mendapatkan pemahaman dalam menimbang-nimbang bahan 

pustaka mana yang akan menjadi koleksi dengan biaya efektif.79 

b. Seleksi 

Seleksi dapat diartikan sebagai cara, proses atau tindakan 

memilih koleksi yang akan diadakan dengan kriteria 

                                                             
77 Ibid., 3.3  
78 Renanda Nia Rachmadita & Wibowo Arninputranto, “Analisis kepuasan pemustaka terhadap 

kualitas layanan perpustakaan di perguruan tinggi vokasi dengan metode Servqual dan Importance-
Performance Analysis,”  Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 14, No. 2  (2018), 218 

79Sujana.Pengembangan koleksi cet.5…, 3.6. 
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tertentu.80Supaya koleksi yang diseleksi menjadi tepat guna, maka 

tahap awal pihak perpustakaan perlu memahami tujuan, situasi dan 

lingkungan perpustakaan berada.Seperti halnya memahami setiap 

individu/kelompok yang datang keperpustakaan, kebutuhan 

informasi mereka, dan aspek standar administrasi.81 

Selain memahami tujuan dari koleksi yang akan di seleksi, 

pihak perpustakaan perlu juga melibatkan berbagai pihak. Seperti 

halnya dalam ruang lingkup perguruan tinggi yang perlu dilibatkan 

yaitu semua civitas akademika mulai tenaga pengajar, peneliti, 

mahasiswa, dan staff.82Proporsi  yang paling besar dalam penseleksi 

memang berada pada pihak perpustakaan.  Melalui pengetahuan 

dalam bidang informasi, pihak perpustakaan mampu 

mengidentifikasi kebutuhan koleksi dengan melihat subjek dan jenis 

koleksi secara spesifik, anggaran yang dibutuhkan, dan mencari 

kebutuhan koleksi tersebut dengan menggunakan berbagai alat 

bantu.83 

Disamping itu, pihak perpustakaan juga perlu memahami 

berbagai kriteria bahan pustaka yang akan diadakan. Secara umum 

ada 4 dimensi yang harus dilihat yaitu kredibilitas sumber, 

                                                             
80 Rahmah, Kebijakan sumber informasi…, 51-52 
81 Lebih detail mengenai ketepatan koleksi yang akan diseleksi dapat dilihat pada falsafah seleksi menurut soejono 

trimo didalam Rahmah, kebijakan sumber informasi…, 52. 
82 Nurwahyu, “kegiatan seleksi bahan pustaka dalam pengembangan koleksi pada perguruan tinggi, Jurnal pustaka 

Ilmiah, vol.5 no.1 (2019), 822 
83 Rahmah, Kebijakan sumber informasi…, 54  
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kelengkapan, ketepatan waktu dan kerahasiaan.Tentu yang paling 

utama terkait dengan kredibilitas dan ketepatan waktu.84 

c. Pengadaan atau Akuisisi  

Apabila dalam seleksi mengacu pada kegiatan internal 

sedangkan dalam pengadaan atau istilah lainya akuisisi mengacu 

pada kegiatan yang bersifat eksternal. Pengadaan merupakan 

kegiatan untuk mencari bahan pustaka melalui pembelian, 

sumbangan atau dengan memanfaatkan sumber lain. Artinya bahwa 

pengadaan koleksi tidak selalu didapat melalui pembelian melainkan 

dapat juga melalui sumbangan, titipan, hadiah, pertukaran, 

penerbitan mandiri dan berbagai macam hal lain.  Tentu hal yang 

paling efektif melalui pembelian yang swakelola melalui kerjasama 

antara pihak perpustakaan dengan pemustaka karena pembelian 

semacam ini disesuaikan dengan kebutuhan.85 

4. Implementasi Keadilan Distributif di Perpustakaan 

Konsep keadilan distributif John Rawls yang berhubungan dengan 

pendekatan dalam proses pembagian yang berpijak pada kesepakatan. 

Secara teori ada dua aspek yang dihasilkan oleh John Rawls yaitu konsep 

posisi asali dan dua prinsip sebagai prosedur dalam pembagian. Melalui 

keadilan distributif John Rawls inilah beberapa peneliti melihat berbagai 

proses pembagian seperti melihat proses pendistribusian dari Jaminan 

                                                             
84Osvaldo De Sordi, Manuel Meireles, & de Azevedo Carvalho. "Information Selection by Managers: Priorities 

and Values Attributed to the Dimensions of Information." Online Information Review Vol. 38, No. 5, (2014)  
85 Ratnaningsih, “Pengadaan bahan pustaka di perguruan tinggi: suatu pengalaman di perpustakaan 

intitut pertanian bogor, Jurnal pustakawan Indonesial, Vol. 10, No.1 (2010), 45. 
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Kesehatan Nasional di suatu daerah.86 Sedangkan penelitian ini membawa 

teori keadilan distributif John Rawls ke ranah mikro yaitu proses 

pengadaan koleksi di perpustakaan. 

Pengadaan koleksi sebagai sebuah proses awal dalam 

pendistribusian koleksi akan sangat mungkin didominasi atas keinginan 

sebagian pihak, sehingga koleksi kurang tersebut kurang relevan bagi 

pihak lain. Untuk itu, keterlibatan para pihak dalam proses pengadaan 

koleksi menjadi salah satu alternatif yang mungkin dapat menghindari 

keinginan sebagian pihak saja dalam mengadakan koleksi. Sehingga 

semua keinginan para pihak dapat menemukan titik keseimbangan. 

Mereflektifkan keadilan distributif John Rawls dalam melihat 

proses pengadaan koleksi ini dimaksudkan untuk melihat aspek 

keterlibatan para pihak dalam menentukan koleksi yang diadakan. Dalam 

perspektif keadilan distributif John Rawls keterlibatan para pihak ini 

dimaksudkan untuk bekerja sama dalam merumuskan dan menyepakati 

kebijakan dalam proses pembagian (kontrak sosial). Dalam proses 

kerjasama, para pihak berada pada posisi asali dan proses pembagian 

mengedepankan dua prinsip secara lexical order. Aspek inilah yang akan 

dilihat pada proses pengadaan koleksi yang diilustrasikan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
86Ningtyas, Tesis “Dimensi keadilan pelayanan…, viii. 
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Gambar 2. Implementasi Keadilan distributif dalam  
proses pengadaan koleksi 

 
 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
● Kolom dan garis penghubung warna hitam merupakan proses 

pengadaan di perpustakaan pada umumnya 
● Kolom dan garis penghubung warna merah pengimplentasikan 

keadilan distributif ke proses pengadaan koleksi 
 

Melalui ilustrasi pada gambar diataslah penelitian melakukan 

pengimplentasian keadilan distributif pada proses pengadaan koleksi. 

Dalam melihat keadilan distributif dalam proses pengadaan koleksi ada 

beberapa aspek sebagai berikut. 

1. Posisi para pihak dalam merumuskan kebijakan/aturan pengadaan 

koleksi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui posisi semua pihak dalam 

bekerja sama untuk merumuskan kebijakan. Batasan yang dilihat yaitu 

individu dari para pihak yang mewakili dari para pihak internal yang 

terdiri dari pihak perpustakaan, pihak lembaga induk perpustakaan, 

dan pihak yang dilayani.   

2. Kebebasan para pihak yang dilayani dalam analisis kebutuhan. Hal ini 

untuk mengetahui peluang ataupun kesempatan para pihak dalam 

mendapatkan koleksi. Batasan yang dilihat yaitu kebebasan yang 
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diberikan oleh pihak perpustakaan selaku yang bertanggung jawab 

dalam proses analisis kebutuhan.   

3. Ketidaksetaraan dalam penyeleksian koleksi. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui proses pembagian koleksi maupun aspek kerjasama dalam 

menentukan koleksi yang akan diadakan. Batasan yang dilihat yaitu 

pihak perpustakaan, pihak lembaga induk perpustakaan, dan pihak 

yang dilayani. 

4. Akuisisi sebagai bagian akhir dari keadilan distributif, hal ini hanya 

dilakukan untuk melihat proses pihak perpustakaan dalam mendapat 

koleksi yang telah disepakati oleh para pihak dalam proses 

penyeleksian. Batasannya yaitu proses pencarian oleh pihak 

perpustakaan. 

Setelah semua proses tersebut dilakukan maka proses selanjutnya 

akan dilihat pertimbangan dalam menentukan prioritas utama dalam proses 

pengadaan koleksi dari aspek standar koleksi, analisis kebutuhan, seleksi 

dan akuisisi. Baru yang terakhir aspek yang dilihat upaya pihak 

perpustakaan untuk mendapat koleksi itu sendiri. 

F. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang komprehensif, dibutuhkan 

sebuah metode.Metode penelitian itu sendiri merupakan sebuah upaya ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan maksud tertentu.87 Proses untuk 

mendapatkan data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang 

                                                             
87 Sugiyono, metodologi penelitian kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 2. 



36 
 

 
 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun komponen yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berjudul “keadilan distributif dalam proses 

pengadaan koleksi di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik 

Kian Gie,” Metode penelitian menggunakan studi kualitatif.  Metode ini 

sendiri merupakan metode yang dimulai dengan membangun asumsi dan 

kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk studi tentang permasalahan 

riset yang terkait dengan makna yang dikenal oleh individu atau 

kelompok pada suatu permasalah sosial.88 

Dengan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang maka 

penelitian ini ingin menggali lebih dalam dan memberikan gambaran 

lengkap terkait permasalahan keadilan distributif dalam proses 

pengadaan koleksi yang dilakukan oleh pustakawan di Perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie berdasarkan struktur 

pengadaan, tahap awal peneliti membedah proses penyusunan kebijakan 

dari proses pengadaan koleksi. Setelah itu baru masuk ke dalam prosedur 

pengadaan yang dimulai dari analisis pengguna, penyeleksian, dan 

akuisisi. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Kwik Kian Gie yang berada di Jl. Yos Sudarso Kav.87 

                                                             
88 John W. Creswell, Penelitian kualitatif & desain riset: memilih diantara lima pendekatan edisi 

ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 59. 
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Sunter Jakarta Utara.Alasan ini didasari atas hasil pengadaan koleksi 

yang tidak dapat memenuhi hak semua pihak dan fenomena sosial yang 

terjadi.Untuk alasan lengkapnya dapat dilihat pada latar belakang 

penelitian ini.Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

selama 3 bulan mulai bulan Maret dan Mei 2021.Perlu dicatat juga 

bahwa selama pengambilan data tidak selalu ke tempat penelitian secara 

langsung, tetapi untuk melengkapi data melalui whatsapp, email, dan 

telpon.Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang tidak 

memungkinkan untuk selalu turun kelapangan. 

3. Objek dan Subjek Penelitian 

Penentuan objek dan subjek dalam penelitian merupakan langkah 

awal untuk mendapatkan sumber informasi dalam mengungkapkan 

masalah dalam penelitian.Objek berkaitan dengan isu, atau masalah yang 

menjadi titik perhatian dan Subjek berkaitan dengan informan yang 

diminta keterangan terkait dengan penelitian.89 Dengan demikian, objek 

dan subjek penelitian ini terdiri dari pihak perpustakaan yang 

bertanggung jawab dalam proses pengadaan koleksi di Perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.  

Mengingat penelitian ini memfokuskan pada kasus keadilan 

distributif dalam proses pengadaan koleksi maka penentuan informan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dikenal teknik 

pengambilan sampel bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam 

                                                             
89 Mardawani, Praktik penelitian kualitatif : teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif, 

(Yogyakarta : Deepublisher, 2020), 45 
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dari informan yang memiliki kriteria yang erat dengan kasus yang 

diteliti.90Dalam penelitian ini sendiri, informan yang dipilih adalah 

kepala perpustakaan, staf, dan pemustaka.Pemilihan didasari atas 

beberapa kriteria sebagai berikut. 

a. Inisiator dari penyusunan kebijakan dan prosedur pengadaan 

koleksi yaitu kepala perpustakaan dan staf. Kriteria ini sebagai 

sumber untuk melihat posisi semua pihak (posisi asali) dalam 

menyusun peraturan.  

b. Pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam proses 

pengadaan yaitu kepala perpustakaan dan staf sebagai pelaksana. 

Pihak lembaga dan penerbit sebagai informan tambahan apabila 

dapat ditemui, jika tidak maka dokumen-dokumen yang dihasilkan 

dan memiliki kekuatan legal seperti tanda tangan. Kriteria ini 

ditentukan untuk melihat kebebasan dalam analisis kebutuhan, 

kesetaraan dan ketidaksetaraan dalam seleksi maupun akuisisi. 

c. Pihak yang pengakses koleksi dan pengaju dari koleksi yaitu 

pemustaka yang terdiri dari mahasiswa,dosen dan pihak manajerial 

lainnya. Kriteria ini untuk melihat kebebasan atas usulan maupun 

hasil dari pengadaan koleksi.  

4. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif itu sendiri terbagi menjadi 

dua bagian yaitu sumber utama dan sumber pendukung.Sumber utama itu 

                                                             
90 Lexy J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 224  
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sendiri terdiri dari kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber pendukung 

terdiri dari dokumen-dokumen tertulis.91Dapat disimpulkan bahwa 

sumber utama itu berasal dari informasi yang disampaikan informan dan 

kegiatan yang berkaitan dengan informasi yang ingin diperoleh 

peneliti.Untuk sumber pendukung berupa dokumen-dokumen yang 

relevan dengan objek yang diteliti. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka sumber utama data penelitian 

ini dilakukan dengan mengamati dan wawancara Pihak perpustakaan dan 

beberapa pihak lain. Adapun spesifikasi yang akan menjadi sumber data 

utama dalam penelitian terhadap proses pengadaan koleksi di 

Perpustakaan  Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie sebagai 

berikut. 

1. Kelapa Perpustakaan  Institut Bisnis dan Informatika Kwik 

Kian Gie yang bertanggung jawab atas semua proses 

pengadaan 

2. Staff atau pustakawan layanan teknis pengadaan yang 

membantu kepala perpustakaan untuk menganalisis kebutuhan 

pemustaka, seleksi dan akuisisi yang terdiri dari 1 orang. 

3. Pemustaka yang mengusulkan atau membutuhkan bahan 

bacaan. Kriteria dari pemustaka itu sendiri adalah pemustaka 

yang telah mengajukan, pemustaka yang mengajukan tetapi 

                                                             
91 Ibid.157 
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tidak mendapatkan koleksinya, dan terakhir untuk pemustaka-

pemustaka yang belum pernah mengajukan.  

Untuk sumber pendukungnya berupa literatur yang relevan dan 

arsip yang dihasilkan dari proses pengadaan koleksi di Perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.  

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini maka jenis data 

dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Dimana data 

primer berupa hasil wawancara yang didapat di lapangan dan data 

sekunder yang didapat dari berbagai sumber baik itu lapangan dan 

sumber lain. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Observasi 

Observasi berupa pengamatan maupun memperhatikan objek 

dengan teliti sehingga mendapatkan data.Adapun jenis observasi 

yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi 

partisipan, dan observasi non partisipan.92Peneliti menggunakan 

observasi non partisipan karena peneliti tidak terlibat langsung hanya 

sebagai pengamat independen. Dengan demikian penelitian 

mengamati keadilan distributif dalam proses pengadaan melalui 

analisis kebutuhan pemustaka di layanan yang berhubungan dengan 

                                                             
92 Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,2011), 

199.  
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pemustaka ataupun kegiatan lain yang berhubungan, melihat 

langkah-langkah yang dilakukan staff pengadaan beserta kepala 

perpustakaan dalam penyeleksian serta dalam proses akuisisi.  

b. Wawancara 

Dapat dipahami bahwa wawancara selalu dilakukan antara dua 

orang yang saling bertemu atau bertatap muka, mereka melakukan 

sharing ide untuk mengkonstruksi suatu makna tentang 

objek/fenomena tertentu.93Sebelum melakukan wawancara perlu 

kiranya mempersiapkan pedoman wawancara sehingga data yang 

dibutuhkan dapat terpenuhi.94Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data 

dengan melakukan percakapan langsung kepada informan yang 

menjadi kriteria penelitian dengan menggunakan pedoman 

wawancara.Pedoman wawancara sangat diperlukan peneliti sebagai 

acuan untuk mendapatkan data dari kepala perpustakaan, staf 

pengadaan, dan pemustaka. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan, 

yang berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

                                                             
93 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), 75. 
94 I Wayan Suwendra, Metode Penelitian kualitatif  dalam ilmu sosial, pendidikan, budaya,(Bali : 

Nilacakra, 2018), 55 
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seseorang.95 Dokumen yang dihimpun dan dipilih sesuai dengan 

tujuan dan fokus dalam melihat keadilan distributif dalam proses 

pengadaan koleksi. Mulai dari informasi yang disampaikan oleh 

informan melalui wawancara, sampai kepada data-data koleksi, 

usulan, peraturan, dan berbagai data yang berkaitan. 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses memberikan makna terhadap data 

yang dikumpulkan. Analisis data kualitatif dilakukan setiap kali data 

dikumpulkan atau dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data. 

Kegiatan analisis data dimulai dengan mengelompokan, menyusun hasil 

dari pengumpulan data.  Ada tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam 

proses analisis data sebagai berikut.96 

a. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data merupakan rangkaian analisis data yang 

dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung yang bertujuan untuk memilih, menyederhanakan, 

transformasi data mentah yang diperoleh berdasarkan catatan-catatan 

di lapangan. Proses dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan 

pengkategorian. Setelah itu dilakukan pengecekan data dan 

penyaringan data yang relevan dalam penelitian. Dalam proses ini, 

                                                             
95 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, 337. 
96 Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode 

Metode Baru (Jakarta: UI Press, 1992), 16-19. 
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data-data yang kurang relevan akan dihilangkan atau hanya diambil 

intisari data yang relevan. 

b. Penyajian Data (data display) 

Proses ini menyusun berbagai data yang relevan melalui berbagai 

bentuk. Tujuan itu sendiri untuk memungkinkan dalam pengambilan 

tindakan maupun kesimpulan. Kebanyakan data yang akan disajikan 

dalam penelitian ini berupa teks naratif dari petikan wawancara yang 

telah direduksi. Sedangkan untuk bentuk bagan atau tabel yang 

dihasilkan dari proses dokumentasi maupun observasi. Walaupun 

tidak menutup kemungkinan hasil observasi akan disajikan dalam 

bentuk teks naratif.  

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah tahapan akhir untuk 

memastikan keakuratan data.Sehingga membutuhkan berbagai upaya 

yang terus berulang untuk memverifikasi data dalam menarik 

kesimpulan.Pada tahap awal semua data ditarik kesimpulan secara 

longgar dan terus dilakukan pengujian data sampai menemukan data 

yang konsisten dan relevan. 

7. Uji validitas data 

Validatas bertujuan untuk menguji atau memeriksa keabsahan data 

penelitian melalui berbagai tahapan dan teknik. Dalam rangka 

mendapatkan data yang akurat, penelitian ini menguji dengan 

mengunakan derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 
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(transferability), Kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability) sebagai tahapan untuk mendapatkan data dari para 

informan.97Adapun masing-masing penjelasan sebagai sebagai berikut. 

a. Derajat kepercayaan 

Derajat kepercayaan atau bisa juga dikenal dengan istilah validitas 

internal digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan dengan 

beberapa tahapan dan teknik sebagai berikut.98 

1) Peningkatan ketekunan dengan membaca berbagai referensi yang 

berkaitan dengan penelitian ini,perpanjangan pengamatan yang 

akan dilakukan secara bersamaan dengan teknik triangulasi. 

2) Teknik triangulasi  

a) Triangulasi sumber 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil data dari 

lapangan yang dicocokan dengan berbagai sumber yang ada 

di lapangan. Dalam penelitian ini data wawancara 

pustakawan akan dilakukan pencocokan dengan sesama 

pustakawan, dicocokan dengan hasil observasi maupun 

dokumen atau hasil wawancara dengan pemustaka.  

b) Triangulasi teknik 

Pengambilan data dari lapangan dengan berbagai teknik 

mulai wawancara dengan kepala, staf perpustakaan dan 

pemustaka yang dibandingkan dengan teknik observasi, serta 

dokumentasi. 

                                                             
97Moleong, Metode penelitian kualitatif…, 321 
98Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 80. 
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c) Triangulasi waktu  

Teknik ini menggali dan membandingkan data yang 

diperoleh melalui waktu yang berbeda-beda. Teknik ini 

digunakan untuk menggali data melalui wawancara dengan 

kepala dan staf Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Kwik Kian Gie pada hari yang berbeda-beda atau dihari yang 

sama dengan jam yang berbeda-beda. Sedangkan untuk 

pemustaka dilakukan dengan beberapa pemustaka dalam 

kurung waktu yang berbeda ditempat yang sama. Sama 

halnya dengan observasi dan dokumentasi dilakukan dalam 

waktu yang berbeda-beda. 

3) Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan beberapa teman 

yang sedang menempuh pendidikan yang sama maupun beberapa 

teman di luar pendidikan. 

4) Analisis kasus negatif untuk mencari data yang tidak sesuai 

dengan pola-pola penelitian ini. Apabila menemukan akan 

menjadi bahan pembanding dalam penelitian ini. 

5) Membercheking merupakan sebuah tahapan untuk mengoreksi 

data-data hasil penelitian. Hal ini akan dilakukan untuk 

memastikan kualitas data. 

b. Keteralihan  

Keteralihan atau validitas eksternal merupakan persoalan untuk 

megeneneralisir pemaham antara peneliti dan penerima.99 Untuk itu, 

                                                             
99Moleong, Metode penelitian kualitatif…,322 
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penelitian akan diuraikan secara rinci dan sistematis sehingga dapat 

diterapkan ke dalam populasi dimana sampel diambil. 

c. Kebergantungan 

Uji validitas ini digunakan untuk menguji atau mengaudit data yang 

telah ditemukan. Tujuannya untuk menentukan data tersebut akan 

dipertahankan atau hanya diperbaharui.100hal ini peneliti lakukan 

selama penyusunan tesis ini dengan berkonsultasi dengan pembimbing 

untuk mengecek kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian ini. 

d. Kepastian 

Kepastian merupakan menguji objektivitas dari data-data dalam 

penelitian itu sendiri.101 Hal ini akan dilakukan pengecekan secara 

sistematis dengan melihat proses awal pengumpulan data, proses 

diskusi dengan pembimbingan dan sampai penyajian hasil penelitian 

ini sendiri.  

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan tesis ini berusaha untuk menguraikan secara sistematis untuk 

mendapatkan hasil yang baik.Adapun Gambaran singkat dari alur 

pembahasan tesis ini sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian awal menjelaskan focus awal penelitian yang dimulai dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

Kerangka teori dan metode penelitian. 

                                                             
100 Ibid., 339 
101 Ibid., 342 
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BAB II GAMBARAN UMUM  

Kajian dari bagian ini terkait dengan lokasi penelitian yang menjadi tempat 

atau lokasi pengambilan data yang diteliti. Analisis dimulai dari gambaran 

umum mengenai perpustakaan sampai pada kegiatan-kegiatan yang ada di 

lokasi penelitian yaitu Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik 

Kian Gie 

BAB III PEMBAHASAN 

Setelah gambaran umum mengenai lokasi maka bagian ini merupakan inti 

dari penelitian ini.Pembahasan berisi temuan-temuan di lokasi penelitian guna 

menjawab masalah-masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan. 

BAB IV PENUTUP  

Tibalah bagian penutup yang menjadi akhir dari penelitian ini.Isi dari bagian 

penutup berupa kesimpulan hasil penelitian, serta saran peneliti berdasarkan 

dari hasil penelitian. 

 



 
 

 
 

BAB IV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Melalui paparan pada bagian pembahasan, penelitian ini dapat 

disimpulkan ke dalam tiga hal sebagai berikut. 

1. Proses pengadaan koleksi menjadi salah satu cara untuk mencari bahan 

koleksi yang akan digunakan oleh pihak yang dilayani. Merefleksikan 

keadilan distributif dalam melihat proses pengadaan koleksi merupakan 

upaya untuk melihat kerjasama para pihak dalam rangka mencari, 

membagi, dan pendistribusian koleksi kepada pihak yang dilayani. 

Melalui upaya ini ditemukan beberapa hal sebagai berikut. 

a. Kebijakan pengadaan koleksi atau pedoman pengadaan koleksi di 

perpustakaan telah melakukan kerjasama secara fair dengan para 

pihak yang berkepentingan atas koleksi. Adanya kerjasama ini, 

semua pihak yang terlibat memiliki kesamaan posisi dalam 

menyepakati kebijakan yang akan diterapkan. 

b. Dalam analisis kebutuhan bahan bacaan semua pihak memiliki 

kebebasan yang sama untuk mengajukan koleksi yang 

dibutuhkan. 

c. Dalam proses penyeleksian bahan bacaan yang dibutuhkan pihak 

perpustakaan memberikan kesempatan untuk semua pihak, tetapi 

masih kurang untuk mempertimbangan kesetaraan bagi semua 

pihak. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan sebagai bentuk 

pembagian secara proposisi belum tanpa jelas.
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d. Proses akuisisi yang berhubungan dengan berbagai pihak 

eksternal masih kurang memperhatikan kebutuhan bahan bacaan 

bagi berbagai pihak. Khususnya proses pengadaan melalui 

pembelian hanya mengandalkan pendekatan yang bersumber pada 

vendor. Sedangkan alternatif lain seperti hibah/hadiah dan 

menjalin kerjasama dalam mendapatkan koleksi masih belum 

efektif.  

2. Prioritas utama dalam pengadaan koleksi merupakan salah satu bentuk 

perencanaan dalam mencapai tujuan. Sehingga dalam mencari, 

menentukan koleksi maupun pihak yang dilayani secara spesifik akan 

ada yang diutamakan. Ada beberapa hal ditemukan mengenai 

pertimbangan pihak perpustakaan menentukan prioritas utama sebagai 

berikut. 

a. Dalam menentukan standar koleksi yang menjadi prioritas utama 

terpaku pada kebutuhan bahan bacaan untuk keperluan proses 

belajar-mengajar dan koleksi yang berhubungan dengan syarat 

akreditasi bagi masing-masing program studi.  

b. Melalui standar koleksi yang demikian, maka proses analisis 

kebutuhan pemustaka lebih spesifik dan sangat didominasi oleh 

pihak tertentu saja. Hal ini dapat menyebabkanketidaksamaan atas 

kebebasan dalam mengajukan bahan bacaan yang dibutuhkan.   

c. Pengaruh dari prioritas utama dari standar koleksi dan proses 

analisis penggunaan yang berlanjut pada kesamaan kesempatan 
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bagi para pihak dalam mendapatkan peluang yang sama terhadap 

bahan bacaan yang dibutuhkan. Sehingga pola-pola 

ketidaksetaraan dalam membagi secara proporsional tidak 

tampak. Secara format pihak perpustakaan masih 

memprioritaskan dalam bentuk cetak. Sedangkan peluang untuk 

memprioritaskan atau memberikan peluang terhadap format 

elektronik masih sangat kecil.  

d. Dengan proses akuisisi yang memprioritaskan pendekatan melalui 

pembelian ketimbang mengandalkan hibah atau sumbangan dan 

kerjasama terhadap perpustakaan lain.  

3. Dalam pengadaan koleksi pihak perpustakaan mengerahkan berbagai 

upaya dalam mengadakan koleksi yang dibutuhkan oleh pihak yang 

dilayani. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie sebagai berikut.  

a. Upaya yang dilakukan pihak perpustakaan dalam proses akuisisi 

yang mengedepan pendekatan melalui Pembelian masih belum 

maksimal. Kecenderungan pihak perpustakaan hanya 

mengandalkan pendekatan pembelian melalui vendor. Padahal 

secara peraturan ataupun pendekatan pada umumnya masih dapat 

digunakan oleh pihak perpustakaan dalam melakukan pengadaan 

melalui pembelian. 
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b. Upaya pihak perpustakaan dengan mencari bahan koleksi melalui 

hibah dan sumbangan menjadi alternatif dalam mendapatkan 

koleksi yang tidak didapatkan dalam proses pembelian.  

c.  Kerjasama antar perpustakaan sebagai upaya untuk mendapatkan 

koleksi masih memiliki kendala dan belum dapat dimaksimalkan 

sebagai alternatif untuk mencari koleksi. 

B. Saran 
Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada pihak 

perpustakaan dalam mengedepankan keadilan distributif dalam proses 

pengadaan koleksi di perpustakaan sebagai berikut. 

1. Untuk dapat mengembangan koleksi lebih terencana, sebaiknya pihak 

perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIe merancang 

kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis dengan mempertimbangan 

masukan dan pola-pola kebutuhan para pihak yang dilayani. 

2. Dalam proses analisis kebutuhan para pihak sebaiknya memberikan 

kebebasan para pihak baik pengguna aktif maupun pengguna potensial. 

Sehingga dalam proses penyeleksian para pihak memiliki kesempatan 

yang sama. 

3. Dalam proses seleksi hendaknya pihak perpustakaan dapat 

mempertimbangan kesetaraan dalam proses pendistribusian koleksi kepada 

para pihak yang membutuhkan. Sehingga para pihak dapat memanfaatkan 

bahan bacaan tanpa terkecuali.  
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4. Pada tahapan akuisisi sebaiknya pihak perpustakaan perlu melakukan 

evaluasi dan mengembangan berbagai upaya dan pendekatan dalam 

pengadaan koleksi yang dibutuhkan. Sehingga semua pihak dapat 

memanfaatkan bahan bacaan yang dibutuhkan. 

5. Dalam mempertimbangan bahan bacaan yang menjadi prioritas utama 

dalam proses pengadaan perlu ada sebuah kebijakan yang memberikan 

kesempatan dan peluang kecil bahan pustaka atau para pihak yang 

membutuhkan. Sehingga motivasi para pihak untuk selalu mengajukan 

koleksi terjaga.  

6. Untuk pembelian bahan bacaan yang dibutuhkan oleh semua pihak perlu 

mempertimbangan kefleksibilitasan dalam proses akuisisinya. Sehingga 

semua bahan bacaan dapat diadakan melalui berbagai macam upaya. 
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