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MOTTO

(٩٣:س َعى ) النّ ْجم
َ سا ِن إِ ََّّل َما
َ س لِ ْ ِْلن
َ َوأَن لَّ ْي

“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakannya”
( Q.S An- Najm : 39)1
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ABSTRACK
Ulfa, Daniati. 2019. The Effect of Chief Librarian‟s Policy on Library
Management at Batanghari University. Science of Library Department Faculty of
Literature and Humanities. Advisor I: Samsul Huda, S. Ag. M. Ag. and Advisor
II: Rory Ramayanti S. IP., M. IP.
The purpose of this research is to know the whether there is any Effect of Chief
Librarian’s Policy on Library Management at Batanghari University. This
research is qualitative research with descriptive approach. The method of data
collection used in this research is observation, interview and documentation. The
result of this research shows that the policies made cover the fields of the library.
From the policy there are effects that the caused. Which effect is more likely to be
negative. As for the procurement of library materials, polices that are made are not
going well and are not in accordance whit that staff/ employees do in the field. In
the processing field, the head of the library handed over the policies he made to
library staff/ employees which resulted in hampered management effectiveness in
the library. This is because library staff/ employees must work in fields that they
do not understand. Then in the field of library services, where policies are made to
have a positive effect because the library provided photocopy services that can
save time and users. But there is a negative impact from the policy made, namely
the user does not get the information needed because he does not have a
membership card. Visitors who are expelled may not want to come to the library
anymore because they feel embarrassed. For library socialization at the moment of
the anniversary of UNBARI, the library provides free food and drinks visiting
visitors. However, the policy was misused by the user. For this reason, there are
efforts to improve attitudes and communication whit library staff/ employees in
the field of procorement, create and implement division of labor in processing,
understand library function that meet the imformation needs of he user community
in services and increase interest in visiting visitors whit new ways such as
distributing flyers in the field.
Keywords: the effect, policy, library management.
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ABSTRAK
Ulfa , Daniati. 2019. Dampak Kebijakan Kepala Perpustakaan Terhadap
Pengelolaan Perepustakaan di Universitas Batanghari. Jurusan Ilmu
Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora. Pembimbing I: Samsul Huda, S. Ag.
M.Ag. dan Pembimbing II: Rory Ramayanti S.IP., M.IP.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah Dampak Kebijakan Kepala
Perpustakaan Terhadap Pengelolaan Perpustakaan di Universitas Batanghari.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat
meliputi bidang pengadaan, pengolahan, pelayanan dan sosialisasi perpustakaan.
Dari kebijakan tersebut terdapat dampak/ pengaruh yang ditimbulkan . Yang mana
dampak yang ditimbulkan lebih cenderung bersifat negatif. Adapun dibidang
pengadaan bahan pustaka, kebijakan yang dibuat yaitu melakukan pengadaan atas
permintaan pemustaka. Namun, kebijakan tersebut tidaklah berjalan dengan baik
dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan staf/ pegawai dilapangan. Pada
bidang pengolahan, kepala perpustakaan menyerahkan kebijakan yang dibuatnya
kepada staf/ pegawai perpustakaan yang mengakibatkan terhambatnya efektivitas
pengelolaan diperpustakaan. Hal ini dikarenakan staf/ pegawai perpustakaan harus
bekerja dibidang yang tidak mereka pahami. Selanjutnya dibidang pelayanan
perpustakaan, dimana kebijakan yang dibuat memberikan efek positif karena
perpustakaan menyediakan layanan photocopy yang dapat menghemat waktu dan
tenaga pemustaka. Namun terdapat dampak negatif dari kebijakan yang dibuat
yaitu: Pemustaka tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Karena tidak
mempunyai kartu anggota, Pemustaka yang diusir/ tidak boleh masuk bisa saja
tidak ingin lagi datang ke perpustakaan karena merasa malu. Untuk sosialisasi
perpustakaan pada momen Dies Natalis UNBARI, perpustakaan memberikan
makanan dan minuman gratis kepada pemustaka dengan tujuan meningkatkan
minat kunjung pemustaka. Akan tetapi, kebijakan tersebut malah disalah gunakan
oleh pemustaka. Untuk itu, terdapat upaya dalam mengatasi dampak kebijakan
yang bersifat negatif tersebut, diantaranya : Memperbaiki sikap dan komunikasi
dengan staf/ pegawai perpustakaan dibidang pengadaan, Membuat dan
menerapkan pembagian kerja dibidang pengolahan, Memahami fungsi
perpustakaan yaitu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pengguna
dibidang pelayanan dan Meningkatkan minat kunjung pemustaka dengan caracara baru Seperti membagikan brosur dibidang sosialisasi perpustakaan.
Kata Kunci: Dampak, Kebijakan, Pengelolaan Perpustakaan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perpustakaan merupakan suatu organisasi yang mengelola
informasi mulai dari mengumpulkan, mengola dan selanjutnya
menyebarkan informasi tersebut kepada pemustaka. Perpustakaan
memiliki kedudukan yang sangat penting pada perguruan tinggi,
Perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi sering disebut dengan
jantung Universitas. Dimana setiap detakan dan kehidupan di
Universitas

ditentukan

dengan

adanya

perpustakaan.

Tanpa

perpustakaan suatu Universitas tidak dapat digolongkan sebagai tempat
yang benar-benar bisa membentuk sumber manusia yang prima.
Perpustakaan adalah lembaga pelayanan publik yang seharusnya
dipimpin

oleh

seorang

pemimpin

yang

profesional

dibidang

perpustakaan, baik seorang pustakawan atau tenaga ahli dibidang
perpustakaan demi terwujudnya sistem pengelolaan yang baik sesuai
Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang berlaku.
Seorang pemimpin seharusnya memiliki kapabilitas pribadi yaitu
kompetensi atau kekuatan keahlian. Kapabilitas ini sangat berpengaruh
terhadap kemampuan pemimpin dalam menata visi, misi, dan strategi
organisasi yang merupakan suatu kekuatan dalam menjalankan roda
organisasi untuk mencapai tujuannya. Demikian juga halnya dengan
pemimpin pada suatu perpustakaan.2Karena pemimpin merupakan
penentu sukses atau gagalnya suatu lembaga atau organisasi.
Menurut Undang-undang nomor 43 tahun 2007 pasal 30
menyatakan bahwa: “ Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum
Pemerintah, Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan Umum
Kabupaten/Kota, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh
2

http://repository.ar-raniry.ac.id,diakses pada 15 Desember 2018 pukul 19:02 WIB
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pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. 3 Dari
Undang- undang tersebut dapat dipahami bahwa perpustakaan tidak
bisa dikelola oleh sembarang orang, melainkan harus dikelola oleh
orang yang ahli dan mempunyai latar belakang pendidikan dibidang
perpustakaan, yaitu pustakawan. Namun, fenomena dilapangan
menunjukkan bahwa perpustakaan masih dijadikan sebagai bahan
pelengkap belaka, dan sebagian justru dikelola oleh orang-orang yang
tidak ahli di bidang perpustakaan.
Perpustakaan

Universitas

Batanghari

(UNBARI)

adalah

perpustakaan milik perguruan tinggi swasta di kota Jambi, yang
merupakan tempat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh
para

civitas

akademiknya

dalam

rangka

mendukung

proses

perkuliahan. Dimana perpustakaan ini dipimpin oleh bapak AT,
SE.,MM.
Berdasarkan Temuan awal dan wawancara peneliti dengan ibu
DS, S.IP yang sudah bekerja diperpustakaan kurang lebih selama 36
tahun sejak kepemimpinan pak Ibrahim Bujang, SH. ( Alm) yang
merupakan kepala perpustakaan pertama di UNBARI. Ibu DS
mengatakan bahwa kepala perpustakaan saat ini diangkat oleh rektor
dari tahun 2010 sampai sekarang. Awalnya pak Ahmad Tarmizi adalah
Dosen fakultas Ekonomi, entah bagaimana caranya beliau ditunjuk
oleh rektor menjadi kepala perpustakaan tanpa mempunyai bekal ilmu
terkait dengan perpustakaan, ditambah beliau sudah menjabat selama
tiga periode dan berlanjut sampai saat ini tanpa adanya pemilihan
ulang.4
Adapun pak AT, merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dan
Manajemen. Selama menjadi kepala perpustakaan beliau hanya
mengikuti

pelatihan

tentang

3

perpustakaan

sebanyak

dua

Undang-undang dasar No. 43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan. (Jakarta: Perpustakaan
Nasional RI, 2007) Hal. 22
4
Wawancara dengan ibu DS, S.Ip selaku pustakawan perpustakaan UNBARI pada hari
Kamis, 01 November 2018
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kali.5Berpangku pada pelatihan yang di ikuti tersebut, lahirlah
kebijakan- kebijakan didalam pengelolaan perpustakaan.
Selain itu, Perpustakaan UNBARI memiliki delapan orang staf
yang terdiri dari dua orang pustakawan yang merupakan lulusan Stara
Satu (S1) Ilmu Perpustakaan, sedangkan staf pengelolaan perpustakaan
lainnya bukan dari konsen ilmu perpustakaan. Dari informasi yang
peneliti

dapatkan

bahwa

staf

perpustakaan

UNBARI

sudah

mempunyai sistem pembagian kerja yang mana masing- masing
bidang sudah ditentukan penanggung jawabnya. Namun berdasarkan
observasi yang peneliti lakukan pembagian tugas tersebut tidaklah
berjalan dengan baik, melainkan bekerja dengan sistem suka-suka.
Artinya manapekerjaan

yang dianggap mudah maka itulah yang

dikerjakan padahal seharusnya masing-masing staf perpustakaan
menjalankan tugasnya berdasarkan tupoksi. Tidak berjalannya sistem
pembagian

kerja

itulah

yang

akan

menyebabkan

pengelolan

perpustakaan tidak berjalan dengan baik dan dapat mempengaruhi
efektivitas diperpustakaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Novi Catur didalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh
Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai” Studi pada
UPTD Kec. Nglegok Blitar, yang menyatakan bahwa pembagian kerja
mutlak diperlukan. Sebab tanpa adanya pembagian kerja maka
pegawai akan bekerja menurut kemauan sendiri tanpa menghiraukan
tujuan organisasi secara keseluruhan yang berakibat terhambatnya atau
tidak tercapainya tujuan suatu organisasi atau lembaga.6Dari
penjelasan diatas tentu saja pemimpin sangatlah berpengaruh dan
memberi dampak terhadap baik atau tidaknya suatu organiasi atau
lembaga.

5

Wawancara dengan bapak AT, SE, MM selaku kepala perpustakaan Universitas
Batanghari pada hari kamis 22 maret 2019
6
Novi Catur,“Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai” Studi
pada UPTD Kec. Nglegok Blitar. Jurnal.unisbablitar.ac.id. dikases pada 07 Januari 2019 pukul
13: 34 WIB.
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Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang bejudul “Dampak Kebijakan Kepala Perpustakaan
Terhadap Pengelolaan Perpustakaan di Universitas Batanghari”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana kebijakan kepala perpustakaan terhadap pengelolaan
perpustakaan di Universitas Batanghari ?
b. Apa dampak kebijakan kepala perpustakaan terhadap pengelolaan
perpustakaan di Universitas Batanghari ?
c. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak kebijakan
kepala perpustakaan terhadap pengelolaan perpustakaan di
Universitas Batanghari ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a) Untuk mengetahui kebijakan kepala perpustakaan terhadap
pengelolaan perpustakaan di Universitas Batanghari.
b) Untuk mengetahui dampak kebijakan kepala perpustakaan
terhadap pengelolaan perpustakaan di Universitas Batanghari.
c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi
dampak kebijakan kepala perpustakaan terhadap pengelolaan
perpustakaan di Universitas Batanghari.

2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dicapai, maka penelitian ini
diharapkan memiliki kegunaan yaitu:
a) Kegunaan akademik, yaitu bagi penulis untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan Strata Satu

3

(S1) Fakultas Adab dan Humaniora khusunya jurusan Ilmu
Perpustakaan
b) Kegunaan pada lembaga, yaitu sebagai bahan masukan atau
pertimbangan

mengenai

kebijakan

kepala

perpustakaan

terhadap pengelolaan perpustakaan di Universitas Batanghari.
c) Kegunaan Ilmiah, yaitu untuk menambah wawasan khasanah
ilmu pengetahuan mengenai kebijakan kepala perpustakaan
terhadap pengelolaan perpustakaan diperpustakaan perguruan
tinggi.

D. Batasan Masalah
Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam
penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta
pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak
menyimpang dari sasarannya.
Di dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus dan membatasi
masalah pada empat komponen utama didalam pengelolaan perpustakaan,
yaitu pengadaan, pengolahan, pelayanan, dan sosialisasi perpustakaan.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Dampak kebijakan kepala perpustakaan
1. Dampak
Defenisi dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah
benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun
negative.7 Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau
akibat.8
Dampak menurut Gorys Kerap adalah pengaruh yang kuat dari
seseorang atau kelompok orang didalam menjalankan tugas dan
kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan
membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negative.
Sedangkan menurut Otto Soemarwoto menyatakan dampak adalah suatu
perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas 9.
Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik
akibat positif maupun negatif.
Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa
dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagaiakibat dari suatu
aktifitas atas tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan
konsekuensi dari suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik
positif maupun negatif. Jadi, dampak merupakan suatu perubahan yang
nyata akibat dari keluarnya suatu kebijakan.

7

Windi Novia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.(Surabaya: Kashiko Publisher) Hal.92.
Diah Fitri, Skripsi :Dampak Kepemimpinan Laissez Faire Terhadap Kinerja
Pustakawan (Studi Terhadap Kepala Perpustakaan Universitas Jambi). Jambi: UIN STS Jambi
2017.
9
Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan. Jakarta: Ghalia Indonesia ). Hal.35.
8
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2. Kebijakan
Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata policy.
Kebijakan atau kebijaksanaan dapat dilukiskan sebagai usaha mencapai
tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.
Kebijaksanaan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, ia adalah
suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu
masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. 10
Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan
carabertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan
secara matang dan hati- hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan
kegiatan- kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan
atauran- aturan keputusan.11
Menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang
mempunyai tujuan yang dilakukan sesorang pelaku atau sejumlah pelaku
untuk

memecahkan

masalah.12Sementara

suatu

itu

Nugroho

mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur
kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh
warganya.13Istilah kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan,
organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu.
Harman mendefenisikan kebijakan sebagai spesifikasi implisit atau
eksplisit dari serangkaian tujuan tindakan yang diikuti atau harus diikuti
yang terkait dengan pengenalan masalah atau masalah penting dan
petunjuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan juga
10

Dessy Rizky :Skripsi, Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Ekonomi
Perempuan (Study pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kab. Sarolangun.( Jambi:
UIN STS JAMBI 2018).
11
Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia.( Jakarta: Bumi Aksara 2002). Hal. 33
12
Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah.
(Bandung: Alfabeta 2014). Hal. 12.
13
Riant Nugroho D, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. (Jakarta: PT
Elex Media Komputindo2006) Hal. 7.

6

merupakan suatu keadaan atau pendirian yang dikembangkan untuk
merespon masalah atau konflik dan diarahkan untuk mencapai tujuan
tertentu.14
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dikembangkan untuk
merespons terkait dengan keadaan atau permasalahan penting yang diikuti
atau harus diikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Faktor Penentu Keberhasilan Kebijakan
Tolak ukur suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi.
Implementasi dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut
setelah sebuah kebijakan diterapkan. Implementasi kebijakan baru akan
terlihat setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini menunjukkan
bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan
penting dalam menentukan proses perumusan kebijakan selanjutnya,
karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya
ditentukan dalam pelaksanaannya.
George C Edward III mengemukakan 4 faktor penentu keberhasilan
suatu kebijakan antara lain:
a) Komunikasi
Setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik, jika terdapat
komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para
kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan
secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan
program. Ini sangat penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok
sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan
kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah
yang sesungguhnya.

14

Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
2012). Hal. 135.
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b) Sumber Daya
Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai,
baik sumber daya manusia, maupun sumber daya financial. Sumber daya
manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor
yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial
adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program. Keduanya harus
diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab
tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang energik, berjalan
lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya financial menjamin
keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa dukunganfinancial yang
memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai
tujuan dan sasaran.
c) Disposisi (Komitmen)
Karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/
program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah
kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki
komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara
hambatan

yang

ditemui

dalam

program/

kebijakan.

Kejujuran

mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang
telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran yang
membawanya senantiasa antusias dalam melaksanakan tahap- tahap
program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan
kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok
sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan
menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap
implementor dalam program/ kebijakan.
d) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.
Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah
mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme
implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar
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Operating Prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/
kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas,
sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan
menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur
organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit,
panjang dan komplek. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin
adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program
secara cepat.15

B. Pengelolaan perpustakaan
1.

Defenisi Pengelolaan perpustakaan

Menurut KBBI pengelolaan adalah :
a. Proses, cara, perbuatan mengelola.
b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga
orang lain.
c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi.
d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat
dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.16
Syaiful Sagala menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan bagian
dalam menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian menjadi
suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar
dan menyeluruh dalam proses pendayagunaan segala sumber kegiatan
secara efesien disertai penetapan cara pelaksanaannya oleh seluruh jajaran
dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 17

15

Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys.
(Yogyakarta: Gava Media,2009) Hal. 18.
16
http://kbbi.web.id, diakses pada 05 September 2018 pukul 17:11 WIB
17
Syaiful Sagala, Pengelolaan Pengajaran. ( Jakarata: PT. Rineka Cipta 2006) Hal. 13.
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Pengelolaan yaitu mengetahui secara tepat apa yang akan
dikerjakan dan kemudian melihat cara kerja yang terbaik, dengan kata lain
pengelolaan adalah pengendalian dari suatu usaha dengan menggunakan
sumber- sumber daya organisir untuk mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan.
Pengelolaan perpustakaan adalah proses mengelola tempat,
gedung, ruang yang disediakan untuk mengumpulkan, menyimpan dan
memelihara koleksi bahan pustaka secara sistematis mulai dari pengadaan
koleksi, inventaris, klasifikasi, dan katalog.18
Pengelolaan

perpustakaan

bukan

hanya

sekedar

kegiatan

menempatkan buku- buku dirak, akan tetapi lebih dari itu, sangat
kompleks, berkelanjutan, dan selalu berubah.
Kegiatan pengelolaan perpustakaan terfokus pada empat bidang
utama, yaitu:
a.

Pengadaan koleksi
Pengadaan bahan pustaka adalah salah satu dari kegiatan
pelayanan teknis pada suatu perpustakaan dalam usaha untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna sesuai
dengan perkembangan zaman. Melalui kegiatan pengadaan bahan
pustaka tersebut, perpustakaan berusaha menghimpun bahan pustaka
yang akan dijadikan koleksi perpustakaan baik itu koleksi seperti
buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur dan koleksi non cetak seperti
kaset, audio visual, mikrof ilm, mikrofis, piringan hitam, video kaset,
CD-ROM dan lain-lain.
Adapun langkah-langkah dalam pengadaan koleksi yaitu
inventarisasi bahan-bahan pustaka yang dimiliki, analisis kebutuhan
pengguna, menetapkan prioritas, dan menentukan cara pengadaan

18

Eprints.walisongo.ac.id.diakses pada 08 Januari 2019 pukul 02: 55 WIB.
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bahan pustaka. Ada beberapa cara pengadaaan bahan pustaka yaitu
pembelian, hadiah, tukar menukar,dan pinjaman.

b.

Pengolahan koleksi
Pengolahan Koleksi adalah kegiatan yang meliputi:
1). Inventaris
2). Katalogisasi
3). Klasifikasi
4). Penyelesaian
5). Penyusunan buku dirak.
Pengolahan koleksi dilakukan dengan mencatat koleksi di
buku induk atau inventarisasi keloksi perpustakaan. Bahan-bahan
pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan, baik yang diperoleh dengan
cara membeli, hadiah, sumbangan, tukar menukar, meminjam,
maupun dengan cara lainnya, harus dicatat di dalam buku induk.
Pencatatan bahan-bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan disebut
inventarisasi bahan pustaka. Selanjutnya yaitu pemberian cap stempel
kepemilikan dan stempel inventaris. Setelah itu pengklasifikasian
buku sesuai subjek dengan menggunakan DDC dan UDC. Kemudian
kegiatan selanjutnya yaitu pengkatalogisasian buku dan pemberian
kelengkapan buku seperti label buku, kartu buku, slip buku tanggal
kembali dan sampul buku. Kegiatan pengolahan terakhir yaitu
penempatan buku pada rak buku sesuai dengan nomor klasifikasinya.

c.

Pelayanan
Layanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal
atau cara melayani. Layanan pengguna merupakan tolak ukur
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keberhasilan sebuah perpustakaan.19 Hal ini berarti bahwa penilaian
terhadap baik buruknya kinerja perpustakaan ditentukan oleh baik
buruknya layanan yang diberikan kepada pengguna.
Ada 2 sistem pelayanan perpustakaan yaitu pelayanan terbuka
dan pelayanan tertutup. Pada sistem pelayanan terbuka anggota atau
peminjam dapat langsung memilih buku yang dikehendaki secara
bebas pad arak buku. Dan jika mengalami kesulitan dapat meminta
bantuan pada petugas perpustakaan. Pada pelayanan tertutup para
peminjam atau pengunjung tidak bisa langsung mengambil buku yang
diinginkan pada rak buku, melainkan harus melihat dulu dilaci
katalog/ Opac. Setelah ditemukan dicatat dinomor kelas buku dan
diberikan kepada petugas. Selanjutnya petugas perpustakaan yang
mengambil buku tersebut.
Selain layanan- layanan tersebut perpustakaan juga dapat
menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, antara
lain seperti mesin photocopy, komputer, scanner, printer dan loker.
Adapun kualitas layanan diperpustakaan, ditentukan oleh hal
berikut:
1) Ketersediaan Informasi: Lengkapnya sarana informasi yang
disediakan perpustakaan, seperti koleksi dan jenis sarana
informasi yang beragam.
2) Kemudahan
informasi

akses
yang

informasi

dibutuhkan,

:

Mudahnya

seperti

mendapatkan

tersedianya

sarana

penelusuran yang baik, contohnya katalog online.
3) Keakuratan informasi : Indeks dan istilah pada sarana
penelusuran informasi tersebut menggunakan istilah yang tepat
dan akurat, sehingga informasi yang tersaring pun akurat.
4) Kelengkapan informasi : Informasi yang disediakan oleh
perpustakaan lengkap dengan berbagai variasi jenis bahan.
19

Tri Septiantono, Dasar- Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi ( Yogyakarta: Jurusan
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab, 2007). Hal. 13.
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5) Kelayakan Sumber Informasi : Koleksi dan sumber informasi
yang disediakan layak untuk dijadikan referensi dan uptodate .
6) Ketepatan waktu : Tidak dibutuhkan waktu yang lama dalam
penelusuran informasi.20

d.

Sosialisasi perpustakaan
Pemasyarakatan (sosialisasi) perpustakaan adalah upaya untuk
mensosialisasikan, mempromosikan dan mempublikaiskan informasi
yang ada di perpustakaan. Dengan kata lain memasyarakatkan
perpustakaaan adalah upaya untuk menempatkan perpustakaan
menjadi bagian dari kehidupan dan aktifitas masyarakat, sehingga
masyarakat akan mendapatkaan nilai tambah dalam hal informasi,
ilmu pengetahuan dan jasa perpustakaan yang lain. Upaya-upaya yang
dapat dilakukan dalam rangka sosialisasi perpustakaan tersebut adalah
Membuat papan petunjuk tentang lokasi perpustakaan, Membuat
brosur, pamflet atau selebaran untuk disebar di masyarakat, Publikasi
dan promosi melalui media cetak dan media elektronik, Mengadakan
berbagai kegiatan perlombaan dalam rangka sosialisasi perpustakaaan,
Membuka akses informasi secara luas dan terbuka untuk semua orang,
serta Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memperluas
hubungan/jaringan.21
Untuk mewujudkan pengelolaan perpustakaan yang baik,
maka pengelola perpustakaan perlu :
1) Mengembangkan kemampuan professional pustakawan.
2) Memperhatikan kemampuan yang diperlukan dan prosedur yang
dibutuhkan untuk dapat mengelola perpustakaan secara efektif dari

20

Himayah, Layanan dan Pelayanan Perpustakaan: Menjawab Tantangan Era Teknologi
Informasi. Khizanah Al- Hikmah Vol. 1 No 1. Januari- Juni 2013. Hal. 4.
21
Heni Nur Safitri, Sri Ati. “Analisis Manajemen Perpustakaan di Kantor Perpustakaan
dan Arsip Kabtupaten Rembang”.http://media.neliti.com. Diakses pada 08 Januari 2019 pukul 15:
44 WIB.
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perpustakaan yang sekedar bertahan hidup menjadi perpustakaan
yang benar- benar berjalan secara baik.
3) Mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan prinsip- prinsip
yang mengaktualisasikan visi dari perpustakaan.
4) Memperlihatkan katertarikan antara sumber- sumber informasi dan
tujuan prioritas perpustakaan.
5) Menunjukkan peran pustakawan melalui rencana mengelola.22

2.

Defenisi Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pada dasarnya semua perpustakaan merupakan suatu instant yang

memiliki proses kerja sama, yaitu memberikan informasi kepada
pengguna. Namun demikian, dalam perkembangannya setiap jenis
perpustakaan memiliki defenisi dan kriteria tertentu yang membedakannya
dengan perpustakaan lain. Perpustakaan perguruan tinggi adalah salah satu
jenis dari sekian banyak jenis perpustakaan yang telah dikategorikan.
Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat
diperguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berfaliasi
dengan perguruan tinggi, dengan tujuan utama membantu perguruan tinggi
mencapai tujuannya yakni Tri Dharma perguruan tinggi ( pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat). 23
Menurut Sutarno Ns Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah yang
mencakup Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi, dan lain sebagainya.
Perpustakaan tersebut berada di lingkungan kampus. Pemakainya adalah
sivitas akademi perguruan tinggi tersebut, dan tugas dan fungsinya yang
utama adalah menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat (Tri Dharma perguruan Tinggi).24

22

Eprints.walisongo.ac.id.Op.Cit.
Sulistyo-Basuki, pengantar ilmu perpustakaan ,(jakarta: Gramedia Pustaka Utama
1993), Hal. 51.
24
Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Sagung
Seto, 2006), hal. 35-36
23
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan
bahwa Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang terdapat
di perguruan tinggi, yang berperan serta dalam melaksanakan tercapainya
visi dan misi serta bertujuan untuk menunjang Tri Dharma perguruan
tinggi.

3.

Tujuan Perpustakaan Perguruan Tinggi
Tujuan perpustakaan perguruan tinggi harus sejalan dengan tujuan

perguruan tingginya. Sebagai unsur menunjang perguruan tinggi dalam
mencapai visi dan misinya, maka perpustakaan perguruan tinggi memiliki
tujuan. Menurut Noerhayati tujuan diselenggarakannya perpustakaan
perguruan

tinggi

adalah

unduk

mendukung,

memperlancar

serta

mempertinggi kualitas pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi
melalui pelayanan informasi yang meliputi aspek- aspek pengumpulan
informasi,

pengolahan

informasi,

pemanfaatan

informasi

dan

penyebarluasan informasi.25
Selaras dengan pernyataan diatas, Menurut Sulistyo Basuki secara
umum tujuan Perpustakaan perguruan tinggi adalah:
1) Memenuhi kebutuhan informasi masyarakat perguruan tinggi,
lazimnya staf pengajar dan mahasiswa. Sering pula mencakup
tenaga administrasi perguruan tinggi.
2) Menyediakan bahan pustaka rujukan (referens) pada semua tingkat
akademis, artinya mulai dari mahasiswa tahun pertama hingga ke
mahasiswa program pasca sarjana dan pengajar.
3) Menyediakan ruangan belajar untuk pemakai perpustakaan.
4) Menyediakan jasa yang tepat guna bagi berbagai jenis pemakai.

25

Perpustakaan Perguruan Tinggi, eprints.unry.ac.id. diakses pada hari sabtu 30 maret
2019 pukul 16.57 WIB.
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5) Menyediakan jasa dan informasi aktif yang tidak saja terbatas pada
lingkungan perguruan tinggi tetapi juga sebagai lembaga industry
local.26
Menurut

Syihabuddin

Qalyubi

tujuan

perpustakaan

perguruan tinggi adalah untuk:
1). Memenuhi keperluan informasi pelajar dan mahasiswa.
2). Menyediakan bahan pustaka rujukan pada semua tingkat
akademis.
3). Menyediakan ruangan untuk pengguna.
4). Menyediakan jasa peminjaman dan menyediakan jasa informasi
aktif bagi pengguna.27
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya tujuan penyelenggaraan perpustakaan
perguruan tinggi adalah untuk mendukung kinerja dari perguruan
tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan
sumber- sumber informasi ilmiah bagi masyarakat perguruan tinggi
tersebut agar pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi
berjalan dengan lancar dan semakin berkualitas.

4.

Tugas dan Fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi
Adapun

tugas

perpustakaan

perguruan

tinggi

adalah

mengembangkan koleksi, mengolah dan merawat bahan perpustakaan,
member layanan, serta melaksanakan administrasi perpustakaan. Kelima
tugas tersebut dilaksanakan dengan sistem administrasi dan organisasi
yang berlaku bagi penyelenggaraan sebuah perpustakaan di perguruan
tinggi.
Menurut buku Pedoman Umum Pengelolaan Koleksi Perpustakaan
Perguruan Tinggi, tugas perpustakaan perguruan tinggi adalah:
26

Sulistyo-Basuki, pengantar ilmu perpustakaan hal . 52
Perpustakaan Perguruan Tinggi, eprints.unry.ac.id.

27
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a. Mengikuti
menyediakan

perkembangan
bahan-

bahan

serta

perkuliahan

yang dibutuhkan

dan
untuk

pengajaran.
b. Menyediakan bahan pustaka yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas- tugas dalam rangka studinya.
c. Mengikuti perkembangan mengenai program- program
penelitian yang diselenggarakan dilingkungan perguruan
tinggi induknya dan berusaha menyediakan literatur ilmiah
dan bahan lain yang diperlukan bagi peneliti.
d. Memutakhirkan koleksi dengan mengikuti terbitan- terbitan
yang baru baik berupa tercetak maupun tidak tercetak.
e. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengguna
mengakses perpustakaan lain maupun pangkalan- pangkalan
data melalui jaringan local ( intranet) maupun global (
internet) dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi
yang diperlukan.28
Sebagai unsur penunjang perguruan tinggi dalam mencapai visi
dan misinya, perpustakaan memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:
1) Fungsi Edukasi : perpustakaan merupakan sumber belajar
para sivitas akademika.
2) Fungsi informasi : perpustakaan merupakan sumber
informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna
informasi
3) Fungsi Riset : perpustakaan mempersiapkan bahan-bahan
primer dan

sekunder

yang paling mutakhir untuk

melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan,
teknilogi dan seni.

28

Buku Pedoman Umum Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, ( jakarta:
PNRI, 2002) Hal. 6.
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4) Fungsi Rekreasi : perpustakaan harus menyediakan koleksi
rekreatif

yang

bermakna

untuk

membangun

dan

mengembangkan kreativitas, minat dan daya inovasi
pengguna perpustakaan.
5) Fungsi Publikasi : perpustakaan selayaknya juga membantu
melakukan publikasi karya yang dihasilkan oleh warga
perguruan tingginya yakni sivitas akademik dan staf nonakademik.
6) Fungsi Deposit : perpustakaan menjadi pusat deposit untuk
seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh warga
peguruan tingginya.
7) Fungsi Interprestasi : perpustakaan sudah seharusnya
melakukan kajian dan memberikan nilai tambah terhadap
sumber-sumber

informasi

yang

dimilikinya

untuk

membantu pemustaka dalam melakukan dharmanya.29
Selain fungsi yang disebutkan diatas, terdapat beberapa fungsi
mengenai perpustakaan perguruan tinggi seperti yang dikemukakan
oleh Noerhayati yang membagi fungsi tersebut menjadi dua bagian
yaitu sebagai berikut:
a). ditinjau dari segi proses pelayanannya berfungsi
sebagai: pusat pengumpulan informs, pusat pelastarian informasi,
pusat pengelolaan informasi, pusat pemanfaatan informasi dan
pusat penyebarluasan informasi.
b). ditinjau dari segi program kegiatan perguruan tinggi
berfungsi sebagai pusat pelayanan informasi untuk: program
pendididkan dan pengajaran, program penelitian dan program
pengambdian masyarakat.30

29

Anonim.Perpustakaan Perguruan Tinggi: Buku Pedoman, (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2004), hal. 3
30
Perpustakaan Perguruan Tinggi, eprints.unry.ac.id. diakses pada hari sabtu 30 maret
2019 pukul 16.57 WIB.
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Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi
perpustakaan perguruan tinggi adalah untuk menunjang dan
mendukung proses pendidikan yang berlangsung disuatu perguruan
tinggi, serta meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
pesat.

5. Unsur- unsur Pendirian Perpustakaan Perguruan Tinggi
a.

Landasan Hukum
Merupakan dasar atau pedoman serta peraturan dalam
pendirian perpustakaan diperguruan tinggi dan sebagai
persyaratan berdirinya perpustakaan antara lain:
1) Undang- undang no 2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2) Undang-

undang

no

43

tahun

2007

tentang

Perpustakaan.
3) Peraturan pemerintah no 30 tahun 1990 tentang
Pendidikan Tinggi.
4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no
0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan
Tinggi.
5) Surat Keputusan Dirjen Dikti no 162/1967 tentang
Persyaratan Minimal Perguruan Tinggi.
6) Surat

Edaran

Kebudayaan

Bersama
serta

Menteri

Kepala

Pendidikan

Badan

dan

Administrasi

Kepegawaian Negara no. 53649/MPK/1988, dan no.
15/SE/1988.
7) Surat

Keputusn

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara tentang Angka Kredit bagi Jabatan
Pustakawan no. 18/MENPAN/1998
8) Surat Keputusan MENPAN no. 33 tahun 1998.
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9) Revisi

Keputusan

MENPAN

No.

132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional
Pustakawan dan Angka Kreditnya. 31
b. Struktur Organisasi
Berdasarkan PP No. 30 tahun 1990 pasal 34
perpustakaan perguruan tinggi sebagai unit pelaksan teknis
merupakan salah satu unsur penunjang sebagai kelengkapan
bagi

pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada

masyarakat, kedudukannya diluar lingkup fakultas dan
bertanggung jawab langsung kepada rektor/ketua/ direktur
maka struktur organisasi dan tata kerjanya seperti dibawah
ini:
Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi
dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:
1). Strutur Organisasi Makro,
Artinya kedudukan perpustakaan perguruan tinggi
dalam struktur lembaga/ institusi.
2). Struktir Organisasi Mikro
Artinya

kedudukan/

struktur

intern

unit

perpustakaan dengan segala bagian dan unit kerja/
kegiatannya.
Untuk struktur organisasi mikro ini minimal mencakup 3
bagian yaitu:
1). Bagian pelayanan teknis
2). Bagian pelayanan pengguna/ pemustaka dan
3). Bagian tata usaha.
c.

Sumber Daya Manusia (SDM).
Diperpustakaan jenis apapun, sumber daya manusia
merupakan unsur yang sangat penting karena merupakan

31

Firliyanti Nur Imamah, Penerapan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
(SNP010:2011)
di
Perpustakaan
Universitas
Muhammadiyah
Makasar.
repositori.uinalauddin.ac.id. diakses pada Minggu 31 Maret 2019 pukul 11.34 WIB.
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ujung tombak dan ujung kekuatan proses pemberian dan
penerimaan informasi dari sumber informasi.
1). Pemustaka/ Pengguna/ User.
Perpustakaan tidak aka nada artinya apabila tidak
ada pengunjung yang memanfaatkan atau menggunakan
bahan pustaka/ koleknya yaitu user/ pemustaka.
Jumlah personal yang datang keprpustakaan merupakan
tolak ukur keberhasilan suatu perpustakaan.Terdapat 2
kategori pemustaka kategori pemustaka yaitu potensial
user( adalah jumlah civitas akademika yang ada pada
perguruan tinggi) dan actual user ( merupakan civitas
akademika yang memanfaatkan perpustakaan = pemustaka
yang datang keperpustakaan = pemustaka rill).
2). Tenaga Pengelola Perpustakaan/ Pustakawan.
Berdasarkan SNI maka terdapat tiga kategori
pengelola perpustakaan yaitu:
a). Tenaga administrasi, pegawai yang bekerja di unit
perpustakaan

tetapi

tidak

berpendidikan

dibidang

perpustakaan.
b).

Tenaga

Teknis

Perpustakaan,

pegawai

yang

berpendidikan serendah- rendahnya diploma dua dibidang
ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan kepustakawanan pada unit- unit perpustakaan.
c).

Pustakawan

perguruan

tinggi,

pegawai

yang

berpendidikan serendah- rendahnya sarjana di bidang ilmu
perpustakaandan informasi atau yang disetarakan, dan
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan kepustakawanan pada unit- unit perpustakaan.
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d.

Koleksi/ Bahan pustaka
Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan bahan
bacaan wajib dan bahan bacaan pengaya, yang dalam
pengembangan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
Adapun koleksi perpustakaan perguruan tinggi
diadakan melalui seleksi yang mengacu kepada kebutuhan
program-

program

studi

yang

diselenggarakan

dan

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin
efektivitas dan efesiensi layanan kepada kebutuhan civitas
akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. Oleh
karena itu, pengadaan koleksi senantiasa disesuaikan
dengan tujuan yaitu menunjang pelaksanaan program
pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, sehingga pengadaan koleksi tidak hanya
disajikan untuk kepentingan civitas akademika saja
melainkan

juga

untuk

masyarakat

luas

yang

memerlukannya.
Berdasarkan keputusan MENDIKBUD Republik Indonesia
No. 0696/U/1991 bab II pasal 11 menetapkan persyaratan minimal
koleksi perpustakaan perguruan tinggi untuk program Diploma dan
S1:
1) Memiliki 1 ( satu) judul pustaka untuk setiap mata kuliah
keahlian dasar (MKDK)
2) Memiliki 2 ( dua) judul pustaka untuk tiap mata kuliah
keahlian ( MKK).
3) Melanggan sekurang- kurangnya 1 judul jurnal ilmiah
untuk setiap program studi.
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4) Jumlah pustaka sekurang- kurangnya 10% dari jumlah
mahasiswa dengan memperhatikan komposisi subyek
pustaka.32
6) Gedung / Ruang/ Peralatan/ Fasilitas.
Gedung atau ruang perpustakaan merupakan tempat khusus
yang dirancang sesuai dengan fungsi perpustakaan sehingga
berbeda

dengan

perancangan

gedung

atau

ruang

perkantoran umum. Untuk itu dalam merencanakan gedung
atau ruangan sebaiknya melibatkan pengelola perpustakaan.
Letak gedung atau ruangan sebaiknya dilokasi yang
strategis dan aksesebel ( mudah dijangkau alat transportasi
umum).

C. Studi Relevan
a. Diah Fitri, 2017, Dampak Kepemimpinan Laissez Faire Terhadap
Kinerja Pustakawan (Studi

Terhadap Kepala Perpustakaan

Universitas Jambi).33
Penelitian yang dilakukan oleh Diah Fitri menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan
sampel yaitu Snowball Sampling, dan diperoleh hasil bahwa.
Dampak gaya kepemimpinan Laissez Faire terhadap kinerja
pustakawan UNJA yaitu masih ada tenaga pustakawan yang belum
memahami peran seorang pustakawan yang professional.
Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu samasama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

32

Ibid. repositori.uin-alauddin.ac.id.
Diah Fitri. 2017, Skripsi: Dampak Kepemimpinan Laissez Faire Terhadap Kinerja
Pustakawan (Studi Terhadap Kepala Perpustakaan Universitas Jambi) Hal. 17
33
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Perbedaan Mendasar terletak pada tahun, lokasi dan judul
penelitian, dimana penelitian oleh Diah Fitri dilakukan pada tahun
2017 di Universitas Jambi dengan judul penelitian yaitu Dampak
Kepemimpinan Laissez Faire Terhadap Kinerja Pustakawan(Studi
Terhadap Kepala Perpustakaan Universitas Jambi). Sedangkan
penelitian penulis dilakukan tahun 2019 di UNBARI yang
merupakan salah satu pergurun tinggi swasta dikota Jambi dengan
judul

Dampak

Kebijakan

Kepala

Perpustakaan

Terhadap

Pengelolaan Perpustakaan di Universitas Jambi. Perbedaan
selanjutnya terletak pada teknik pengambilan sampel, Diah Fitri
melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
snowball sampling, sedangkan penulis meggunakan teknik
purposive sampling.
b. Musdalipah, 2017, Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Terhadap
Kinerja Karyawan di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.34

Penelitian yang dilakukan oleh Musdalipah menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan
sampel yaitu Purposive Sampling, dan diperoleh hasil bahwa
kepemimpinan kepala perpustakaan di UPT perpustakaan Alauddin
Makassar sudah cukup baik dalam peningkatan kinerja karyawan
karena

pimpinan

telah

melibatkan

karyawannya

dalam

pengambilan keputusan dan pembagian kerja karyawan juga sudah
berdasarkan kemampuan dan keahlian masing- masing.
Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu samasama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Dengan

34

Musdalipah, 2017, Skripsi: Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Terhadap Kinerja
Karyawan di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar.
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menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive
Sampling.
Perbedaan Mendasar terletak pada tahun, lokasi dan judul
penelitian, dimana penelitian oleh Musdalipah dilakukan pada
tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan
judul “Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Terhadap Kinerja
Karyawan di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar”.
Sedangkan penelitian penulis dilakukan tahun 2019 di UNBARI
yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta dikota Jambi
dengan judul Dampak Kebijakan Kepala Perpustakaan Terhadap
Pengelolaan Perpustakaan di Universitas Jambi.

c. Citra Ambarini, 2018. Peran Kepemimpinan Kepala Perpustakaan
Universitas Tanjung Pura dalam meningkatkan Kinerja Pegawai.35
Penelitian yang dilakukan oleh Citra Ambarini ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik
pengambilan sampel yaitu purposive Sampling , dan diperoleh hasil
bahwa peran kepemimpinan kepala perpustakaan Universitas
Tanjung Pura merupakan aspek utama dalam meningkatkan kinerja
pegawai. Kurangnya kedisiplinan pegawai membuat kepala
perpustakaan berusaha meningkatkannya serta kinerja pegawai.
Kendala perpustakaan dalam meningkatkan kinerja pegawai yaitu
karena pendidikan SDM perpustakaan Universitas Tanjung Pura
yang masih rendah.
Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis
yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu samasama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Perbedaan Mendasar terletak pada tahun, lokasi dan judul
35

Citra Ambarini, 2018.Skripsi: Peran Kepemimpinan Kepala Perpustakaan
Universitas Tanjung Pura dalam meningkatkan Kinerja Pegawai.
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penelitian, dimana penelitian oleh Citra Ambarini dilakukan pada
tahun 2018 di Universitas Tanjung Pura dengan judul penelitian
yaitu Peran Kepemimpinan Kepala Perpustakaan Universitas
Tanjung Pura dalam meningkatkan Kinerja Pegawai Sedangkan
penelitian penulis dilakukan tahun 2019 di UNBARI yang
merupakan salah satu pergurun tinggi swasta dikota Jambi dengan
judul

Dampak

Kebijakan

Kepala

Perpustakaan

Terhadap

Pengelolaan Perpustakaan di Universitas Jambi. Perbedaan
selanjutnya terletak pada teknik pengambilan sampel, Diah Fitri
melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik
snowball sampling, sedangkan penulis meggunakan teknik
purposive sampling.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode dan Pendekatan Penelitian
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu
yang mempunyai langkah- langkah sistematis. Sedangkan metodologi
ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan suatu
metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam
mempelajari peraturan- peraturan yang terdapat dalam penelitian.36
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
di alami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.37
Penelitian

Kualitatif

digunakan

untuk

menjelaskan

dan

menganalisis tentang Dampak Kebijakan Kepala Perpustakaan Terhadap
Pengelolaan Perpustakaan di Universitas Batanghari.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dilingkungan Perpustakaan Universitas
Batanghari ( UNBARI) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Broni Jambi,
Telp.

07416677

44,

60673,

668073

Fax

0741-60673.

Website

www.unbari.ac.id.

36

Husaini Usman dkk, Metodologi Penelitian social( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Hal.41.
Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007.Hal. 6.
37
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3. Subyek Penelitian
Dalam keseluruhan penelitian diperpustakaan UNBARI yang
menjadi subjek penelitian adalah
a.

kepala perpustakaan yaitu bapak Ahmad Tarmizi SE,. MM.

b.

pustakawan yaitu Ibu DS S.IP dan Ibu MJ S.IP

c.

pemustakayaitu U.N Jurusan Ekonomi Pembangunan dan A.N Jurusan
Teknik Sipil.
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Purposive

Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu
tentang apa yang diharapkan.38

4. Jenis dan Sumber Data
Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang di
peroleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara
ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah sesuatu yang di ketahui atau
di anggap maksudnya sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empirik
(bukti yang di temukan secara empiris melalui penelitian.39
Yang di maksud sumber data adalah sumber-sumber yang di
mungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau datadata yang di butuhkan dalam sebuah penelitian, baik data primer maupun
data sekunder. Sumber data dapat di peroleh dari lembaga atau situasi
sosial, sebjek/informen, dokumentasi lembaga, badan atau historis.40

38

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabet, 2010) Hal. 86
Mukhtar.Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. (Jakarta: Press Group. 2013),

39

hal. 99
40

Mukhtar.Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif Hal 107
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a.

Jenis data
1). Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan

dari sumber utama.41 Baik dari individu atau perseorangan seperti hasil
dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh
peneliti.42
Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data
primer di peroleh dengan cara wawancara dan observasi. Dalam hal ini
peneliti mencari dan mengumpulkan data yang berkenaan dan langsung
berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
2). Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak didapat langsung dari sumber
utama, melainkan lewat orang atau lewat dokumen.43 Data tersebut
diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek
penelitiannya.44Dalam hal ini peneliti juga mendapatkan dari sumbersumber literature.
b.

Sumber data
Sumber data yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang

diamati atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama. 45 Sumber
data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman
video/audio tapes, pengambilan foto/film. Adapun sumber yang diproleh :

41

Mukhtar.Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif 308
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. (Jakarta: Rajawali
Pers. 2014) Hal. 41
43
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Hal 309
44
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998) Hal. 91
45
Tim penyusun buku pedoman skripsi, Pedoman penulisan skripsi Fakultas ADAB
SASTRA Dan Kebudayaan Islam. (Jambi: IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2011) Hal. 9
42
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1). Wawancara
Yaitu

dengan

kepala

perpustakaan,

staf

pengelola

perpustakaan

(Pustakawan) dan pemustaka.
2). Observasi di lapangan
Mengamati /melihat secara langsung keadaan dan kegiatan di perpustakaan
UNBARI.
3). Dokumentasi
5.

Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan
secara

sistematik

terhadap

gejala

yang

tampak

pada

objek

penelitian.46Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek
ditempat terjadinya peristiwa. Sehingga observasi bersama objek yang
diselidiki.
Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan
kegiatan sehari- hari subyek yang menjadi sumber data penelitian atau
observasi nonpartisipan. Selain itu peneliti juga menggunakan observasi
terus terang dan tersamar. Yang mana dalam melakukan pengumpulan
data peneliti berterus terang kepada sumber data, bahwa akan melakukan
penelitian, sehingga mereka yang diteliti tidak mengetahui tentang
aktivitas yang dilakukan peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga
tidak terus terang atau tersamar kepada narasumber.
Metode observasi ini digunakan untuk melihat aktivitas dan
kegiatan yang ada diperpustakaan UNBARI.

46

Sugiyono Memahami Penelitian Kualitatif. Hal 64
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b. Wawancara
Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang atau lebih
untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat
dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.47 Wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam.
Pada metode wawancara ini, peneliti mendapatkan data dengan cara
bertatap muka dengan informan. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan
berpanduan pada Instrumen pengumpulan data. Untuk memperkuat hasil
wawancara tersebut peneliti merekam dan mengambil gambar pada saat
wawancara berlangsung.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan bentuk catatatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.48
Untuk memperoleh data tersebut maka peneliti lakukan dengan
cara memfoto hal sebagai berikut:
a. Visi dan misi, Motto perpustakaan Universitas Batanghari
b. Struktur Organisasi perpustakaan Universitas Batanghari
c. Peraturan dan Tata tertib perpustakaan Universitas Batanghari
d. Tujuan dan sasaran perpustakaan Universitas Batanghari

6. Metode Analisis Data
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang
telah direduksi dakan memberikan gambaran yang jelas, dan

47

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian. Hal. 317
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian. Hal.329

48
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mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan

data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b. Penyajian Data
Setelah data telah direduksi maka langkah selanjutnya adalah
penyajian data biasa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, dan
hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut akan
terorganisasi dan tersusun secara sistematis sehingga akan mudah
untuk dipahami.
Data

dikumpulkan

dari

hasil

wawancara,

observasi

dan

dokumentasi. Data tersebut direduksi kemudian dipilih pokok- pokok
permasalahan dalam penelitian setelah itu dilakukan penyajian data
dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan jika diperlukan berbentuk
grafik, table, matrik, network dan lain- lain.
c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan diawal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang
kuat yang mendukung pada tahap data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kuat.49

7. Trianggulasi
Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil
wawancara terhadap objek penelitian.
Sementara itu, dalam catatan Tedi cahyono disebutkan bahwa
dalam riset kualitatif trianggulasi merupakan proses yang harus dilalui

49

Teknik analisis data penelitian kualitatif, file.upi.edu.diakses pada 29 oktober 2018
pukul 22:07 WIB.
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oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini
menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian
disusun dalam suatu penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik
trianggulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui
sumber lain. Model trianggulasi diajukan untuk menghilangkan
dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benarbenar ditemukan teori yang tepat.
Trianggulasi dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda yaitu
wawancara, observasi, dan dokumen. Trianggulasi selain digunakan
untuk mengecek kebenaran data juga dapat berguna untuk menyelidiki
validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu trianggulasi bersifat
reflektif.50

50

file.upi.edu. Ibid.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Penelitian
1.

Sejarah Universitas Batanghari
Universitas Batanghari sejak awal berdirinya tahun 1985 sampai

saat ini dibina dan bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Jambi.
Yayasan ini merupakan pengembangan dari Yayasan Pendidikan Jambi
yang dulunya membina STKIP Jambi pada tahun 1970 - 1977. Maksud
dan tujuan pendirian Yayasan Pendidikan Jambi adalah untuk membantu
pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat dengan
jalan melaksanakan usaha pendidikan dalam arti luas. Untuk mencapai
maksud dan tujuan tersebut yayasan menyelenggarakan kegiatan
pendidikan serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
secara bertahap.51
Badan

Pendiri

Yayasan

Pendidikan

Jambi

pada

awalnya

beranggota sebanyak 7 orang, tetapi 3 orang diantaranya tidak lagi berada
di daerah ini karena tugas pokoknya telah pindah keluar Jambi. Oleh
sebab itu, timbul gagasan dari segenap anggota Badan Pendiri untuk
merumuskan suatu ketentuan bahwa bagi anggota yang karena
jabatannya diikutsertakan sebagai anggota Badan Pendiri Yayasan atas
dasar pasal 10 Akte Pendirian, Tetapi kemudian ternyata tidak dapat
secara tetap berdomisili di daerah tempat berdirinya yayasan,
digolongkan ke dalam anggota yayasan ex officio.
Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan keputusan rapat
anggota Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Jambi seperti yang
diisyaratkan dalam Akte Nomor 1 tanggal 06 April 1985 dilakukan

51

http://www.unbari.ac.id. Diakses pada 23 Februari 2019 pukul 14.18 WIB.
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penambahan keanggotaan Badan Pendiri sehingga anggota baru menjadi
15 orang.52
Perkembangan akan tuntutan pendidikan di daerah Jambi
menunjukkan peningkatan yang tajam, sedangkan di lain pihak
perguruan tinggi negeri di daerah ini memiliki daya tampung yang
terbatas. Hal ini ditambah dengan motivasi serta dorongan dari berbagai
pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat, ikut memperkuat
semangat para pendiri untuk mewujudkan suatu universitas swasta yang
sekaligus merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
Menyadari kenyataan bahwa meningkatnya permintaan terhadap
pendidikan tinggi tidak dapat diimbangi oleh peningkatan daya tampung
perguruan tinggi negeri, maka Yayasan Pendidikan Jambi merasa
tertantang untuk mengubah STKIP Jambi menjadi embrio dalam
mewujudkan suatu universitas swasta di daerah ini. Usaha untuk
mewujudkan gagasan tersebut dirintis oleh Yayasan Pendidikan Jambi
dengan membentuk suatu tim kerja yang bertugas menyusun studi
kelayakan

serta

mempersiapkan

persyaratan-

persyaratan

yang

diperlukan untuk pengajuan izin operasional kepada Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI melalui Kopertis Wilayah II di Palembang. Tim
kerja yang dibentuk berhasil melaksanakan tugas penyusunan naskah
kelengkapan bahan dan persyaratan permohonan izin berdasarkan
ketentuan yang dimuat dalam Letter of Intenttanggal 6 Juni 1985.
Perguruan tinggi swasta yang diusulkan ini diberi nama Universitas
Batanghari yang disingkat dengan akronim UNBARI.53
Universitas Batanghari sendiri mengandung makna simbolis
dengan

predikat

"BATANGHARI"

yang

merupakan

lambang

kepemilikan seluruh masyarakat Provinsi Jambi, oleh karena tidak ada
52
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satupun daerah dalam wilayah Provinsi Jambi yang tidak bersentuhan
dengan aliran Sungai Batanghari.
Akhirnya setelah mempersiapkan pendaftaran calon mahasiswa,
menyusun jadwal kuliah dan merekrut tenaga pengajar maka dilakukan
peresmian berdirinya Universitas Batanghari pada tanggal 1 November
1985 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Jambi sekaligus
mengangkat Drs. Kemas Mohamad Saleh sebagai rektor pertama. Pada
kesempatan yang sama dilakukan penyerahan mahasiswa kepada rektor
sejumlah 362 orang yang tersebar di empat Fakultas yaitu Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan
Fakultas Teknik.54
Tabel 4.1
Tim Kerja Pendirian Universitas Swasta
Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan pendidikan Jambi
Nomor : 0013/KP- YPJ/1985
NOMOR

NAMA

JABATAN

1

Drs.H. Abdurrahman Sayuti

Pelindung/ Penasehat

2

Ir.S.B. Somad

Pelindung/ Penasehat

3

Drs.H.T Ahmad

Pelindung/ Penasehat

4

Ir. Budiono

Pelindung/ Penasehat

5

Ibrahim Bujang SH

Ketua I

6

Drs. M. Ghazali

Ketua II

7

Drs. Aminur Rasyid

Sekretaris I

8

Noorcholis SmHk

Sekretaris II

9

Drs. Fauzi RH.SU

Anggota

10

Ir. Anas Isrin

Anggota

54
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2.

11

Drs. Ismail Akhmad

Anggota

12

Drs. Sayuti Arifin

Anggota

13

Khairul Idrah, SH

Sekretariat

14

Desmayerti BA.

Sekretariat

15

S. Jafar

Sekretariat

16

Khairul Saleh

Sekretariat

Letak Geografis
Universitas Batanghari terletak di Jl. Slamet Riyadi RT. 09 No. 01
kel.

Sungai

Putri

Kec.

Danau

Sipin

provinsi

Jambi

Telp.(07141)60673, (0741) 668073. Perpustakaan Pusat Universitas
Batanghari terletak di gedung Pasca sarjana di sudut kiri halaman
depan kampus lantai 3 dan memiliki 2 ruangan yaitu ruangan kantor
dan ruangan pelayanan yang mana luas ruangan pelayanan sekitar 108
M2..
Pada satu ruangan pelayanan memiliki beberapa layanan yaitu
layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan skripsi, layanan fotokopi.
Dalam hal ini pembagian layanan hanya dibagi beberapa skat ruangan
mengingat ruangan yang dipergunakan hanya satu saja. Keterbatasan
dana salah satu faktor semua jenis pelayanan dijadikan satu ruangan di
perpustakaan pusat Universitas Batanghari.
Sejak berdirinya Perpustatakaan Universitas Batanghari sudah
dipimpin oleh empat orang kepala yaitu :
1.

Ibrahim Bujang SH(Alm)(1987-1992)

2.

Desmaryati Iskandar BA (1992-1996)

3.

Drs. H. M. Zaini Hasan(1996-2006)

4.

Ahmad Tarmizi SE, MM (2006-Sekarang)55

55
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3.

Visi dan Misi
Adapun Visi dan Misi Perpustakaan UNBARI adalah sebagai berikut:
a.

Visi
Menjadi perpustakaan sebagai lumbung informasi ilmiah bagi
civitas akademika Universitas Batanghari.

b.

Misi
1) Menyajiakan informasi keilmuan sesuai kebutuhan civitas
akademika Universtas Batanghari
2) Membina sumberdaya manusia dan pustakawan agar siap
mengadapi perkembangan teknologi informasi di era
globalisasi
3) Memberiakan pelayanan dan fasilitas yang ramah sehingga
memberikan kenyamanan kepada pemustaka
4) Memberikan koleksi buku dan bahan bacaan.56

4.

Tujuan
Terwujudnya perpustakaan yang ideal dengan prasarana lengkap
memenuhi keperluan infomasi guna mengahsilkan lulusan yang
bermutu dengan daya saing lokal dan nasional.

5.

Sasaran
a.

Menjadikan

perpustakaan

Universitas

Batanghari

sebagai

perpustakaan lengkap dan terpercaya dan maju sesuai dengan
perkembangan IPTEK
Memberikan pelayanan yang ramah, baik, cepat dan tepat,
simpatik, dan harmonis
b.

Membina kerjasama staf pengelola dengan pimpinan yang
koordinatif

c. Membangun suasana perpustakaan yang nyaman tertib tenang dan
menyejukan hati.57
56
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6.

Motto
Perpustakaan pusat UNBARI memiliki motto sebagai berikut:
“ Pelayanan yang Ramah Setiap Hari”.

7. Peraturan dan Tata Tertib Perpustakaan Pusat UNBARI
a. Pengguna perpustakaan harus mempunyai kartu anggota.
b. Mengisi buku tamu setiap kali datang.
c. Meninggalkan kartu anggota setiap masuk perpustakaan.
d. Tas dititipkan di rak.
e. Barang berharga ( laptop, dompet, dan hp) dapat dibawa keruang
baca.58

58

DokumentasiPeraturan dan Tata Tertib Perpustakaan Pusat UNBARI, Tahun 2019.
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8.

Struktur Organisasi Perpustakaan UNBARI

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN
UNBARI
Kepala Perpustakaan
Ahmad Tarmizi, SE.,
MM

Ka. TU
Nurul Huda, SE

Pustakawan
Desmayerti.Is,
S.IP

Pustakawan
Miftahul Jannah,
S.IP

Staf
Rosalinda
S.Pd

Staf
Titi
Daryanti,
SH

Staf
Nyimas
Nazriah
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Staf
Supriyadi

9.

Pembagian Tugas diperpustakaan

Tabel 4.2
PEMBAGIAN TUGAS DIPERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS BATANGHARI

NO

NAMA

TUGAS

1.

Nurul Huda

Koordinator

2.

Nyimas Nazriah

Keuangan

3.

Miftahul Jannah

-

Bebas Pustaka

-

Anggota Pustaka

-

Uang Denda

-

Uang Photocopy

-

Melayani

peminjaman/

pengembalian

buku

perpustakaan.
-

Mengatur/

merapikan

buku

dirak.
4.

Rosalinda

-

Melayani

peminjaman/

pengembalian

buku

perpustakaan
-

Mengatur/

merapikan

buku

dirak
5.

Titi Daryati

-

Bagian Photocopy

-

Pengetikan daftar skripsi

-

Mengantar surat keluar

-

Mengatur/

merapikan

buku

dirak.
6.

Desmayerti
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-

Penomoran Skripsi

-

Mengontrol buku yang rusak

-

Mengatur/

merapikan

buku

dirak.

10. Layanan yang ada diperpustakaan
Ada tiga layanan yang terdapat di perpustakaan pusat UNBARI yaitu:
a. Layanan Sirkulasi
Adalah kegiatan untuk melayani pemakai/ pemusta baik dalam
peminjaman buku dan pengembalian buku perpustakaan.
b. Layanan Referensi
Adalah layanan rujukan yang diberikan perpustakaan kepada
pemustaka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.
c. Layanan Skripsi
Layanan yang menyediakan karya ilmiah skripsi/ tugas akhir.
d. Layanan Photocopy
Layanan yang disediakan untuk memphotocopy informasi untuk
kepentingan pendidikan dan pembelajaran.

11. Jam Layanan Perpustakaan
Pemberian layanan kepada pengguna/ pemustaka dilakukan pada 6
(enam) hari kerja, yaitu hari senin- sabtu, dengan rincian waktu
sebagai berikut:
a. Senin Senin s.d Jumat : Pukul 08.00 – 15.30
: Pukul 12.00 – 13.00 (Istirahat)
b. Sabtu : Pukul 08.00 – 15.00.
: Pukul 11.30 – 13.30 (Istirahat)59

12. Koleksi Buku Perpustakaan Nasional Online
Perpustakaan Pusat UNBARI memberikan bantuan kepada
pemustaka untuk mencari dan menelusuri jurnal dan karya ilmiah
59

Dokumentasi Jam Layanan Perpustakaan UNBARI

42

lainnya dengan menempelkan selembaran diperpustakaan yang berisi
sebagai berikut:
a. E- Resources ( http://e-resources.perpusnas.go.id)
Merupakan layanan koleksi jurnal- jurnal dan buku digital ilmiah.
b. Ipusnas ( http://ipusnas.id)
Merupakan aplikasi layanan buku digital popular.
c. Indonesia Onesearch ( http://onesearch.id)
Adalah portal pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari
berbagai perpustakaan.

13.

Ketentuan Peminjaman Buku & Sanksi di Perpustakaan Pusat
UNBARI
a. Setiap peminjam wajib menunjukkan kartu anggota perpustakaan,
sebagai

identitas

resmi

untuk

transaksi

peminjaman

dan

pengembalian buku.
b. Masa pinjam buku selama 1 minggu dan diperpanjang maksimal 3
kali berturut- turut.
c. Keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam akan dikenakan
denda sesuai dengan ketentuan ( I buku Rp. 2000/ hari).
d. Masa pinjam buku 7 hari.
e. Merusak atau menghilangkan buku yang dipinjam harus :
1) Membayar / mengganti dengan buku yang sma sesuai
dengan nilai buku yang dipinjam.
2) Biaya tersebut diperlukan untuk pembelian buku baru.
( penghitungan biaya akan dilakukan oleh petugas
perpustakaan).60

60

DokumentasiKetentuan Peminjaman Buku & Sanksi di Perpustakaan Pusat
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14.

Data

Potensi

Pegawai/

Staf

Perpustakaan

Pusat

Universitas

Batanghari.
Adapun pegawai/ staf di Perpustakaan UNBARI terdiri dari
delapan orang termasuk kepala perpustakaan dan kepala TU.Berikut
Data potensi pegawai/ staf perpustakaan Pusat UNBARI:

Tabel 4.3
DATA POTENSI PEGAWAI/ STAF
PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS BATANGHARI

N

NAMA

O
1.

STATUS

GOL

JABATAN

PEGAWAI
Ahmad

PENDIDIKAN
TERAKHIR

Tetap

III/d

Kepala

S2

Nurul Huda, Tetap

III/d

Ka. TU

S1

Tetap

III/a

Pustakawan

S1

Honor

III/d

Pustakawan

S1

Tetap

III/d

Staf

S1

Tetap

II/b

Staf

SMP

Honor

III/a

Staf

S1

Tetap

II/c

Staf

SLTA

Tarmizi,SE,
MM
2.

SE
3.

Miftahul
Jannah, S.IP

4.

Desmayerti.
Is, S.IP

5.

Rosalinda,
S.Pd

6.

Nyimas
Nazriah

7.

Titi
Daryanti,
SH

8.

Supriyadi
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Dari

tabel

diatas,

dapat

diketahui

bahwa

pegawai/

staf

perpustakaan di UNBARI hanya memiliki dua orang pustakawan yang
berlatar belakang S1 Ilmu Perpustakaan dan selebihnya bukanlah dari
konsentrasi Ilmu perpustakaan. Bahkan terdapat staf yang hanya
lulusan Sekolah Menengah Pertama saja.

15. Rencana

Program

Kegiatan

Perpustakaan

pusat

Universitas

Batanghari
Tabel 4.4
RENCANA PROGRAM KEGIATAN
PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS BATANGHARI
TH. 2018/ 2019 – 2019/ 2020
NO

1.

KEGIATAN

BULAN

Penyiangan koleksi disesuaikan ragam

November

koleksi yang tersedia, antara lain:
penyiangan koleksi rujukan seperti
informasi data jurnal dalam dan luar
negeri. Buku ajar seperti kamus umum,
kamus

khusus,ensiklopedi

umum,

khusus.
2.

Penyiangan bahan ajar untuk memenuhi

November

tuntutan kurikulumkarena bahan ajar
untuk setiap mata kuliah lebih dari satu
judul. Penyiangan TB jurnal, prosiding.
3.

Mengklasifikasi bahan pustaka yang
telah

diolah

kebuku

pengadaan

Juli, Agustus,
September

perpustakaan
4.

Pengolahan skripsi yang diserahkan
wisudawan.

Juli, Agustus,
September,Oktober
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5.

Penyiangan buku- buku yang rusak

Juli, Agustus,
September, Oktober,
November, Desember.

6.

Selving/ pengajaran bahan pustaka ke

Juli, Agustus,

rak berdasarkan sistem klasifikasi DDC

September, Oktober,
November, Desember.

7.

Pengarahan fungsi perpustakaan kepada
mahasiswa

baru

yang

berkunjung

keperpustakaan.

Juli, Agustus,
September, Oktober,
November, Desember.

8.

Stock Opname ( cacah ulang).

Juli, Agustus

9.

Pengadaan bahan pustaka dengan cara

Oktober

menyeleksi judul buku referensi dari
usulan para pemustaka/ dosen sesuai
mata kuliah.
10.

Pembelian buku perpustakaan yang
telah

disetujui

oleh

Desember

pimpinan

perpustakaan
11.

Penerimaan

bebas

pustaka

Juli, Agustus,

diperpustakaan.

September

Rencana Program Kegiatan Perpustakaan pusat UNBARI diatas
menurut salah satu pustakawan disana tidaklah berjalan sesuai dengan
yang tertera pada tabel, sewaktu- waktu bisa saja berubah. Namun,
karena tidak ingin repot untuk menggantinya maka tabel tersebut tidak
pernah diganti. Program kerja tersebut dibuat hanya karena
perpustakaan UNBARI akan melakukan Akreditasi.
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B. Temuan dan Hasil Penelitian
1.

Kebijakan Kepala Perpustakaan Terhadap Pengelolaan Perpustakaan
Universitas Batanghari.
Kepala perpustakaan adalah seseorang yang telah diberi
tanggung jawab dalam mengelolah suatu perpustakaan. Secara
kualifikasi kepala perpustakaan adalah pemimpin yang berwenang
dalam nenentukan kebijakan diperpustakaan yang bersangkutan.
Begitu pula kebijakan mengenai pengelolaan perpustakaan yang
meliputi

pengadaan,

pengolahan,

pelayanan,

dan

sosialisasi

perpustakaan.Kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan
bersama

yang

harus

ditaati

dan

berlaku

mengikat

seluruh

warganya.61Adapun menurut kepala perpustakaan UNBARI bapak
AT, SE, MM melalui wawancara yang peneliti lakukan mengenai arti
dari kebijakan itu sendiri adalah sebagai berikut:
“ menurut saya pribadi, kebijakan itu adalah suatu
keputusan

yang

diberikan

kepada

seseorang

yang

mempertimbangkan baik dan buruknya”.62
Dari penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan pusat
Universitas

Batanghari,

kepala

perpustakaan

dalam

memberi

kebijakan antara lain sebagai berikut:
a. Kebijakan dalam pengadaan
Adapun kebijakan yang dibuat oleh kepala perpustakaan dalam
pengadaan yaitu:

61

Riant Nugroho D, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. (Jakarta: PT
Elex Media Komputindo2006) Hal. 7.
62
Wawancara dengan bapak Ahmad Tarmizi SE, MM selaku kepala perpustakaan
Universitas Batanghari pada hari kamis 22 maret 2019.

47

1) Melakukan pengadaan berupa bahan pustaka berdasarkan
permintaan dari pengguna, yaitu mahasiswa dan tenaga
pengajar.
Berikut hasil wawancara dengan kepala perpustakaan dengan
pertanyaan “ apa saja kebijakan yang telah bapak buat dalam
pengadaan koleksi perpustakaan ?”
“kebijakan saat ini yang sudah saya buat, salah satunya
dalam hal pengadaan koleksi, yaitu berdasarkanpermintaan
mahasiswa dan tenaga pengajar yang merupakan pengguna
perpustakaan tersebut, jika pemustaka butuh maka kita
belikan”.63
Namun, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan
yaitu ibu DS S.IP selaku orang yang paling lama bekerja
diperpustakaan tersebut dan dianggap mengerti masalah- masalah
diperpustakaan, beliau mengatakan:
“informasi mengenai koleksi yang dibutuhkan pemustaka
ditentukan oleh puskawan/ staf sendiri. Kita sendiri yang
menentukan mana bahan pustaka yang dibutuhkan oleh
pemustaka dan mana yang tidak, karena disini kebanyakan
jurusan Ekonomi dan Hukum, maka koleksi yang
disediakanpun banyak tentang Ekomoni dan Hukum pula
dan tidak perlu melibatkan mahasiswa”.64
Dari dua pernyataan diatas, peneliti menemukan perbedaan
jawaban antara kepala perpustakaan dan pustakawan terkait
masalah kebijakan yang dibuat dalam bidang pengadaan koleksi
perpustakaan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang dibuat
belum sampai dan diterima dengan baik oleh staf perpustakaan.
Maka dari itu hendaknya kepala perpustakaan mengevaluasi setiap
kebijakan yang telah dibuat.Sehingga tidak ada kesalahpahaman

63

Wawancara dengan bapak AT, SE, MM selaku kepala perpustakaan Universitas
Batanghari pada hari jumat, 22 maret 2019.
64
Wawancara dengan ibu DS S.Ip selaku pustakawan perpustakaan UNBARI pada hari
Kamis, 28 maret 2019
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dan perbedaan pendapat antara kepala perpustakaan dan staf
perpustakaan.
Peneliti melakukan wawancara kepada saudari Ulva untuk
mengetahui apakah kebijakan yang dibuat di dalam pengadaan
memberi kemudahan kepada pemustaka dalam mencari koleksi di
perpustakaan.
“ Dalam mencari buku yang kami butuhkan itu tidak terlalu
sulit karna memang buku tentang ekonomi di perpustakaan
itu sendiri cukup banyak. Jadi, tidak terlalu sulit bagi saya
mencari buku yang saya cari”.65
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan saudara A.N
dari jurusan Teknik Sipil :
“ Dalam mencari buku yang terkait dengan jurusan saya,
agak sedikit susah, terkadang buku yang dicari ada, kadang
tidak”.
Dari wawancara bersama saudari U.N dan saudara A.N diatas
dapat disimpulkan bahwa memang benar koleksi di perpustakaan
tersebut

banyak

koleksi

tentang

ekonomi

sehingga

tidak

meyulitkan ia dalam mencari buku buku yang dibutuhkan.

2) Pengadaan dilakukan satu tahun sekali dengan anggaran dari
atasan ( Rektor)
Pengadaan di perpustakaan pusat Universitas Batanghari
dilakukan satu tahun sekali dengan cara mengajukan proposal ke
atasan ( rektor). Hal ini dikemukakan oleh bapak AT, sebagai
berikut:
“Dikarenakan kampus UNBARI adalah kampus swasta
maka, anggaran yang didapat tidaklah besar.Kami
memperoleh anggaran dari rektor/ yayasan dengan jumlah
yang kadang lebih kecil dari yang diajukan dalam proposal,
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jika proposal tersebut
pengadaan”.66

di ACC maka dilakukanlah

Dari penjelasan kepala perpustakaan diatas dapat diketahui bahwa
dalam melakukan pengadaan bahan pustaka tergantung dari atasan.
Jika ada dana barulah dilakukan pengadaan. Berbeda dengan
kampus- kampus Negeri yang memperoleh anggaran dari APBN/
APBD. Sepertiyang telah dijelaskan didalam UU No 43 Tahun
2007 Bab X pasal 40 berbunyi:
1. pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan
dan berkelanjutan.
2. Pendanaan perpustakaan bersumber dari :
a). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b). Sebagian anggaran pendidikan.
c). Sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat.
d). Kerja sama yang saling menguntungkan.
e). Bantuan luar Negeri yang tidak mengikat.
f). Hasil usaha jasa perpustakaan; dan/ atau
g). Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.67
Setelah wawancara dengan kepala perpustakaan, kemudian
peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan perpustakaan
UNBARI ibu DS, beliau mengatakan bahwa:
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“Anggaran untuk melakukan pengadaan memang dari
atasan ( rektor). Dan dilakukan satu tahun sekali saja sudah
bersyukur. Karena anggaran yang kami dapat tidaklah
besar. Namun, solusi lain untuk mendapat anggaran dalam
pengadaan adalah dengan cara memanfaatkan uang bebas
pustaka oleh mahasiswa. Setelah uang tersebut terkumpul,
kemudian kami menghadap langsung ke rektor untuk
meminta izin untuk dilakukan pengadaan bahan pustaka,
jika sudah mendapat izin maka kami langsung
menghubungi penerbit untuk melakukan pemesanan ”.68
Dari wawancara yang peneliti lakukan, maka dapat dilihat
perbedaan jawaban antara kepala perpustakaan dan pustakawan.
Yang mana kepala perpustakaan mengatakan bahwa dalam
melakukan pengadaan, anggaran yang didapat ialah dari rektor
dengan mengajukan proposal. Namun, beliau tidak menyebutkan
anggaran lain yang didapat dari layanan bebas pustaka oleh
mahasiswa. Sedangkan pustakawan menyebutkan bahwa dalam
melakukan pengadaan, selain anggaran dari rektor mereka juga
mendapatkan anggaran dengan memanfaatkan layanan bebas
pustaka oleh mahasiswa.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan yang
dibuat belum sinkron dan berjalan dengan baik. Maka dari itu,
Dalam melakukan kegiatan diperpustakaan hendaknya kepala
perpustakaan mengetahui apa- apa saja masalah yang ada
diperpustakaan, Begitupun staf perpustakaan agar melapor dan
berdiskusi dahulu dengan kepala perpustakaan karena beliau lah
yang membuat kebijakan diperpustakaan tersebut.
b. Kebijakan dalam pengolahan koleksi
Pengolahan koleksi adalah kegiatan yang dilakukan setelah
bahan pustaka selesai diproses oleh tim pengadaan. Tujuan
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dilakukan pengolahan koleksi agar koleksi yang dibutuhkan oleh
pemustaka dapat ditemukan dengan mudah.
Adapun kegiatan yang dilakukan didalam pengolahan adalah
sebagai berikut:
1). Menyusun rencana operasional pengolahan
2). Registrasi bahan pustaka
3). Pengecapan atau stempel perpustakaan
4). Klasifikasi
5). Katalogisasi
6). Kelengkapan pustaka.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak AT,
selaku kepala perpustakaan tentang Kebijakan yang dibuat dalam
pengolahan koleksi, beliau mengatakan :
“ Karena saya bukan Sarjana Ilmu Perpustakaan, maka saya
tidak begitu paham tentang pengolahan. untuk itu
pengolahan koleksi saya serahkan kepada pustakawan,
karena merekalah yang lebih mengerti”.69
Jadi,

didalam

kegiatan

pengolahan

koleksi,

kepala

perpustakaan tidak ikut campur. Hal ini karena keterbatasan
pengetahuan yang dimiliki tentang pengolahan perpustakaan.
Kemudian penulis kembali bertanya kepada pustakawan yaitu
ibu DS S.IP mengenai pengolahan koleksi diperpustakaan
UNBARI,

beliau

mengatakan

bahwa

pengolahan

koleksi

perpustakaan dilakukan secara bersama- sama atau dengan sistem
gotong- royong. Namun khusus untuk pengklasifikasian hanya
beberapa orang saja karena di anggap lebih mengerti. Namun,
69
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dengan dilakukan sistem gotong- royong tersebut, pengolahan
tersebut tidak berjalan dengan baik, hal ini karena staf yang tidak
mengerti masalah pengolahan bekerja asal- asalan.70
Untuk itu, Tentu saja kebijakan dari kepala perpustakaan
sangatlah berpengaruh terhadap kegiatan diperpustakaan. Dengan
tidak adanya kebijakan seperti pembagian kerja dibidang
pengolahan, maka akan berdampak buruk terhadap efektivitas
diperpustakaan.
c. Kebijakan dalam pelayanan
Pelayanan perpustakaan adalah suatu kegiatan yang diadakan
oleh perpustakaan kepada pemustaka untuk memenuhi kebutuhan
informasi.
Diperpustakaan pusat UNBARI terdapat empat layanan yang
di terapkan sampai saat ini. Yaitu:
1). Layanan Referensi
2). Layanan Sirkulasi
3). Layanan Potocopy
4). Layanan skripsi

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala perpustakaan
dan pustakawan perpustakaan UNBARI:
“Layanan

perpustakaan

disini

meliputi

layanan

sirkulasi, referensi, skripsi dan photocopy”.71
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di perpustakaan
pusat UNBARI, kebijakan yang dibuat oleh kepala perpustakaan
yaitu: Pemustaka yang boleh mengunjungi perpustakaan adalah
pemustaka yang sudah terdaftar menjadi anggota. Jika tidak
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terdaftar maka mereka tidak boleh masuk. Hal ini dibenarkan oleh
staf diperpustakaan tersebut. Mereka mengatakan bahwa tidak
boleh orang lain masuk kecuali terdaftar sebagai anggota
diperpustakaan. Dan jika ada kepala perpustakaan beliau tidak
segan- segan untuk menyuruh pemustaka keluar. Selain itu
diperpustakaan pusat UNBARI terdapat lemari es yang mana
minuman didalamnya diperjual belikan.
Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat telah baik
atau tidak, maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan
pemustaka yaitu saudari U.N, ia mengatakan:
“Untuk masuk keperpustakaan harus mempunyai kartu
anggota, jika tidak punya, kami tidak diizinkan masuk.
Bahkan ada teman saya yang diusir oleh bapak kepala karena
ia tidak mempunyai kartu anggota. Dan untuk membuat kartu
anggota tersebut, kami harus membayar sebesar 15 ribu
rupiah”.72
Pada dasarnya, perpustakaan yang baik dapat diukur dari
keberhasilannya dalam menyajikan pelayanan yang berkualitas
kepada masyarakat pemakainya. Lengkapnya fasilitas yang ada,
besarnya suatu perpustakaan, dan banyaknya tenaga pustakawan
tidak berarti apa- apa bila perpustakaan tidak mampu menyediakan
pelayanan yang berkualitas.
d.

Kebijakan dalam sosialisasi perpustakaan
Sosialisasi

perpustakaan

atau

promosi

perpustakaan

bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pengguna tentang
pentingnya perpustakaan bagi kehidupan. Promosi perpustakaan
bisa berupa petunjuk lokasi perpustakaan, brosur, dan lain- lain.
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Adapun promosi yang dilakukan oleh perpustakaan
UNBARI diadakan pada momen- momen tertentu, hal ini sesuai
dengan hasil wawancara penulis dengan kepala perpustakaan yaitu
sebagai berikut :
“ untuk sosialisasi perpustakaan memang tidak ada
kebijakan tertulis, tapi kami melakukan promosi pada saat
penerimaan mahasiswa baru, dan terkadang ketika saya
mengajar, saya menyampaikan agar mahasiswa lebih aktif
berkunjung keperpustakaan, pada hari- hari tertentu seperti
moment Dies Natalis UNBARI maka diadakan makanan
dan minuman gratis diperpustakaan”.73
Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat telah berjalan
dengan semestinya, peneliti melakukan wawancara dengan
pustakawan yaitu ibu M.J, S.IP, beliau mengatakan :
“ kami melakukan promosi sesuai dengan apa yang
diperintahkan oleh kepala perpustakaan, saat ini kami
melakukan promosi dengan cara memanfaatkan momen
penerimaan mahasiswa baru dan bekerja sama dengan
panitia OSPEK”.74
Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
diperpustakaan pusat UNBARI melakukan sosialisasi dengan
memanfaatkan momen- momen tertentu, seperti penerimaan
mahasiswa baru yang bekerja sama dengan panitia pelaksana, dan
momen Dies Natalis UNBARI. Di momen Dies Natalis tersebut
pihak perpustakaan melakukan sosialisasi dengan cara membagikan
makanan dan minuman secara gratis, hal ini dibenarkan oleh
saudara A.N selaku pemustaka yang sering menghadiri Dies
Natalis UNBARI ia berkata:
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”pada acara Dies Natalis kampus perpustakaan membagikan
makanan dan minuman gratis sehingga membuat kami
tertarik ke perpustakaan karna ingin mendapatkan makanan
dan minuman gratis tersebut”.75
Dari

kebijakan-

perpustakaan

saat

kebijakan

ini

menurut

yang

dibuat

pendapat

oleh

kepala

pustakawan

di

perpustakaan UNBARI tersebut adalah sebagai berikut:
“menurut saya, kebijakan yang bapak kepala buat saat ini
tidak berkenan di hati, terutama dibagian pelayanan.
Perpustakaan didirikan adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat pemakai.Namun, kebijakan yang mengharuskan
pemustaka untuk membawa kartu anggota setiap berkunjung
keperpustakaan membuat perpustakaan sepi danperpustakaan
tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak ada salahnya jika
membiarkan mereka masuk dan mencari informasi yang
mereka butuhkan.Tetapi jika mereka ingin meminjam
koleksi barulah tidak diperbolehkan”. Tutur ibu DS, S.IP.76
Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan pustakawan lain
yaitu ibu MJ S.IP adalah :
“ kalau menurut saya, kebijakan kepala saat ini lumayan
mempengaruhi efektivitas diperpustakaan. Seperti di bagian
pengolahan. Ketika buku datang kami harus mengolah buku
tersebut secara bersama- sama tanpa adanya pembagian kerja.
Jadi, bagi saya yang ditugaskan di bagian pelayanan merasa
sedikit kesulitan, karena harus bekerja di dua bagian
sekaligus”.77
2. Dampak kebijakan kepala perpustakaan terhadap pengelolaan
perpustakaan di Universitas Batanghari.
Dampak didalam suatu kebijakan adalah keseluruhan efek
yang ditimbulkan oleh kebijakan itu sendiri.
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Dampak terbagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Adapun dampak positif dari kebijakan yang dibuat oleh kepala
perpustakaan pusat UNBARI terhadap pengelolaan koleksi adalah
sebgai berikut:
a.

Dampak kebijakan dalam pengadaan.
Dampak positif dari kebijakan yang telah dibuat oleh
kepala

perpustakaan

dalam

pengadaan,

yang

mana

“Melakukan pengadaan berupa bahan pustaka berdasarkan
permintaan dari pengguna, yaitu mahasiswa dan tenaga
pengajar”.78tentu saja memberikan pengaruh baik terhadap
pengadaan koleksi diperpustakaan. Karena dapat mengetahui
koleksi apa saja yang banyak dibutuhkan oleh pemustaka.
Adapun dampak buruk/ negatif yang ditimbulkan
dalam kebijakan pengadaan koleksi perpustakaan adalah
sebagai berikut:
1). Tidak efektif karena terdapat perbedaan antara kebijakan
yang telah dibuat dengan yang dilakukan oleh staf/ pegawai
diperpustakaan dilapangan.
2). Staf bekerja sesuai pemahaman mereka sendiri dengan
melakukan pengadaan bahan pustaka berdasarkan jurusan yang
paling banyak di kampus.
b. Dampak kebijakan dalam pengolahan koleksi.
Dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan dalam
pengolahan koleksi yaitu dapat menjalin komunikasi dan kerja
sama antar staf/ pegawai perpustakaan didalam bekerja.
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Berdasarkan

kebijakan

yang

dibuat

oleh

kepala

perpustakaan, yaitu: “Dalam melakukan pengolahan koleksi,
kepala perpustakaan tidak ikut campur dan
kegiatan

tersebut

kepada

staf

menyerahkan

perpustakaan”.79Dengan

demikian, tentu saja akan menimbulkan komunikasi dan kerja
sama yang baik antar staf/ pegawai, Karena mereka melakukan
kegiatan tersebut secara bersama- sama.
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan
dalam pengolahan koleksi adalah sebagai berikut:
1). Pengolahan koleksi tidak berjalan dengan baik dan teratur.
2). Terdapat banyak kesalahan yang dilakukan baik dalam
peletakan

kantong

buku,

pemberian

stempel/

cap

perpustakaan.
3). Staf/ pegawai merasa tertekan didalam bekerja karena
melakukan pekerjaan yang mereka tidak mengerti.
4). Jika semua staf/ pegawai melakukan pengolahan koleksi
secara bersama- sama, maka pelayanan perpustakaan bisa
saja tidak berjalan. Karena semua staf diharuskan bekerja.
5). Penempatan koleksi di rak berantakan, karena disusun tidak
berdasarkan kelas.
Dampak negatif yang terjadi diatas, dikarenakan staf/
pegawai perpustakaan harus bekerja dibidang yang tidak
mereka pahami. Kemudian mereka terpaksa melakukan
kegiatan

tersebut

agar

tidak

dimarahi

oleh

kepala

perpustakaan.hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan
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baik dalam peletakan kantong buku, pemberian stempel, dan
peletakan buku dirak.
Sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis
diperpustakaan pusat UNBARI, yang mana terdapat kantong
buku yang diletakkan dihalaman depan, padahal seharusnya
kantong buku diletakkan di halaman belakang buku. Selain
itu, peletakan cap/ stempel buku belum sesuai dengan yang
seharusnya. Begitu pula dengan peletakan buku dirak masih
berantakan dan tidak beraturan, ada yang disusun tidak
berdasarkan kelasnya.80
c.

Dampak kebijakan dalam pelayanan perpustakaan
Dampak positif kebijakan dalam pelayanan perpustakaan
yaitu dapat memudahkan dan menghemat waktu pemustaka
jika ingin mempotocopy. Karena diperpustakaan disediakan
layanan photocopy.
Adapun kualitas layanan perpustakaan ditentukan oleh
beberapa faktor yaitu: Ketersediaan Informasi, Kemudahan
akses

informasi,

Keakuratan

informasi,

Kelengkapan

informasi, Kelayakan Sumber Informasi dan Ketepatan waktu.
Ketersediaan informasi yang dimaksud adalah lengkap
atau tidaknya koleksi yang ada diperpustakaan. Namun,
diperpustakaan UNBARI bisa dikatakan kurang lengkap.
Karena untuk jurusan selain ekonomi pemustaka merasa
kesulitan dalam mencari koleksi yang dibutuhkan. Kemudian
untuk akses informasi, diperpustakaan sudah disediakan
katalog online atau OPAC. Akan tetapi layanan tersebut
tidaklah berjalan karena kurangnya pengetahuan atau tenaga
dibidang teknologi. Akibatnya pemustaka dalam mencari
informasi agak sedikit lambat. Untuk kelayakan sumber
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informasi diperpustakaan UNBARI masih banyak buku yang
kurang uptodate ( tidak adanya buku- buku baru ). Karena
dana untuk melakukan pengadaan terbatas. Akibatnya,
informasi yang didapatkan oleh pemustaka tidak begitu akurat.
Dari hal diatas dapat diketahui bahwa perpustakaan
perpustakaan UNBARI dalam melakukan pelayanan belum
cukup baik.
Kemudian

diperpustakaan

pusat

UNBARI,

juga

disediakan layanan jual beli minuman dingin sehingga dapat
membantu dan menguntungkan pemustaka jika ingin membeli
minuman dan tidak perlu jauh- jauh untuk membelinya.
Mengingat letak perpustakaan yang kurang strategis yaitu di
lantai 3 dan lumayan memakan waktu dan tenaga untuk
sampai kesana. Maka kebijakan diatas dapat bermanfaat bagi
pemustaka

yang

berkunjung

keperpustakaan.

Namun

demikian, perlu diketahui bahwa menjual belikan makanan
dan minuman diperpustakaan tidak diperbolehkan karena
dapat merugikan pihak perpustakaan.
Adapun dampak negatif lain yang ditimbulkan dalam
kebijakan pelayanan perpustakaan adalah sebagai berikut:
1). Pemustaka tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Karena tidak mempunyai kartu anggota.
2). Pemustaka yang diusir/ tidak boleh masuk bisa saja tidak
ingin lagi datang ke perpustakaan karena merasa malu.
3). Untuk membuat kartu anggota, pemustaka dikenakan biaya
sebesar 15- 20 ribu rupiah. Dengan sistem pembayaran
tersebut membuat pemustaka malas untuk bergabung
menjadi anggota perpustakaan. Karena mereka beranggapan
uang tersebut bisa digunakan untuk hal lain.
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perpustakaan

didirikan

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat pengguna, Perpustakaan tidak bisa dianggap jantung
Universitas jika pemustaka tidak bisa memanfaatkannya dengan
baik. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat hendaklah
berdampak baik bagi pemustaka.Karena Hal ini bisa mengurangi
minat kunjung pemustaka untuk datang keperpustakaan.
d.

Dampak kebijakan dalam sosialisasi perpustakaan
Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dalam sosialisasi
perpustakaan yaitu: pada setiap acara Dies Natalis pihak
perpustakaan membagikan makanan dan minuman gratis kepada
setiap mahasiswa yang datang ke perpustakaan. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan minat pengunjung pemustaka,
akan tetapi kedatangan mereka bukanlah untuk memanfaatkan
bahan pustaka yang ada, melainkan untuk mendapatkan
makanan dan minuman gratis yang dibagikan.
Kejadian diatas Sesuai dengan wawancara peneliti dengan
kepala perpustakaan, beliau mengatakan:
“ Pada acara- acara tertentu yang dianggap penting
perpustakaan melakukan promosi dengan cara
membagikan
makanan
dan
minuman
gratis
diperpustakaan, pemustaka yang datang sangatlah ramai.
Namun, tujuan mereka hanya untukmendapatkan
makanan dan minuman gratis tersebut. Setelah mereka
mendapatkannya, kemudian mereka pergi, dan
perpustakaan kembali sepi.”81
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa
mensosialisasikan perpustakaan pada acara- acara tertentu
dengan cara membagikan makanan dan minuman gratis kepada
pemustaka

tidaklah

efektif,

karena

tujuan

mereka

keperpustakaan bukan untuk memanfaatkan koleksi yang ada,
81
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melainkan untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis.
Setelah itu, mereka kembali meninggalkan perpustakaan.
3. Upaya dalam mengatasi dampak kebijakan kepala perpustakaan
terhadap pengelolaan perpustakaan di Universitas Batanghari.
Upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai keinginan
atau maksud tertentu.
Adapun Upaya

dalam mengatasi dampak kebijakan kepala

perpustakaan terhadap pengelolaan perpustakaan di Universitas
Batanghari, maka dilakukan:
a.

Upaya mengatasi dampak dalam pengadaan
1). Memperbaiki sikap dan komunikasi dengan staf/ pegawai
perpustakaan.
2). Berusaha terbuka dan memperbaiki komunikasi dengan
pegawai/ staf tentang kegiatan pengadaan diperpustakaan
termasuk kebijakan yang dibuat.
3). Berusaha mendengarkan pegawai/ staf yang ingin
menyampaikan

pendapat

mengenai

kegiatan

pengadaan

diperpustakaan.
Upaya yang dilakukan diatas, sesuai dengan wawancara
peneliti dengan kepala perpustakaan yaitu pak AT, adalah sebagai
berikut:
“karna saya bukan orang yang berlatar belakang ilmu
perpustakaan, jadi ada beberapa yang saya tidak mengerti
mengenai pengelolaan perpustakaan. maka dari itu saya
selalu menunggu jika ada staf yang ingin menyampaikan
pendapatnya. Kemudian mungkin memperbaiki sikap dan
komunikasi dengan mereka karena selama ini saya di
anggap pemarah.”82

82

Wawancara dengan bapak A T, SE, MM selaku kepala perpustakaan Universitas
Batanghari pada hari jumat, 22 maret 2019
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Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kepala
perpustakaan berusaha untuk mengatasi dampak yang terjadi dari
kebijakan yang telah ia buat selama ini.
b.

Upaya mengatasi dampak dalam pengolahan koleksi
1). Membuat dan menerapkan pembagian kerja dalam
pengolahan koleksi agar tidak terjadi kesalahan yang
diakibatkan oleh staf yang tidak mengerti.
2). Pembagian kerja didasarkan pada potensi pegawai/ staf itu
sendiri.
Dalam mengatasi dampak kebijakan kepala perpustakaan

dalam pengolahan koleksi, maka dilakukanlah dengan cara- cara
diatas, hal ini diungkapkan oleh ibu DS S.IP dan Ibu MJ S.IP
selaku pustakawan di perpustakaan UNBARI :
“ kalau masalah pengolahan buku, bapak tidak ikut campur.
Jadi, kami bekerja secara gotong royong. Namun, tidak
semua yang dilakukan secara bersama- sama dalam
pengadaan tersebut berjalan baik. Oleh sebab itu, kami
membuat pembagian kerja seadanya. dan pembagian kerja
tersebut didasarkan pada keahlian yang kami miliki.
Sehingga tidak ada lagi kesalahan yang terjadi akibat staf
yang tidak mengerti tentang pengolahan”.83
Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa staf/
pegawai sudah membuat pembagian kerja seadanya yang akan
mengatasi dampak buruk dari pengolahan koleksi diperpustakaan.
c. Upaya mengatasi dampak dalam pelayanan perpustakaan
1). Bersikap lebih bijak dalam menyikapi pemustaka yang tidak
terdaftar dalam anggota perpustakaan.
2). Memahami fungsi perpustakaan yaitu memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat pengguna.
83

Wawancara dengan pustakawan ibu DS S.IP dan Ibu MJ S. IP di perpustakaan
Universitas Batanghari pada Senin, 15 April 2019.
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3). Melakukan pengawasan terhadap pemustaka dan koleksi agar
tidak terkena minuman yang dibeli diperpustakaan.
Upaya tersebut diungkapkan oleh ibu DS. S.IP dan Ibu MJ S.IP
selaku pustakawan diperpustakaan UNBARI, dengan hasil
wawancara sebagai berikut:
“ Dalam melayani pemustaka yang datang, kita seharusnya
bersifat ramah. Karena kalau pelayanan kita bagus, maka
pemustaka akan puas dan rajin datang ke perpustakaan.
jangan karena mereka tidak terdaftar menjadi anggota
perpustakaan, kita malah mengusir dan melupakan fungsi
perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
Kemudian karna disini terdapat minuman yang diperjual
belikan, kita harus memantau/ mengawasi agar minuman
tersebut tidak terkena ke koleksi”.84
Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa
dalam mengatasi dampak dari kebijakan yang dibuat, maka pihak
perpustakan berusaha melayani pemustaka dengan ramah dan lebih
memantau kondisi koleksi yang ada diperpustakaan.
d. Upaya mengatasi dampak dalam sosialisasi perpustakaan.
1). Meningkatkan minat kunjung pemustaka dengan cara- cara baru
seperti membagikan brosur dan lain- lain.
Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu DS.
S.IP dan Ibu MJ S.IP selaku pustakawan perpustakaan UNBARI
adalah sebagai berikut:
“ kalau sosialiasi, kami juga berusaha menyebarkan brosur kepada
mahasiswa- mahasiswa baru, memberikan materi juga kepada
mereka terkait perpustakaan”.85
Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pihak
perpustakaan akan menggunakan cara- cara baru untuk
mempromosikan perpustakaan UNBARI tersebut.
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Wawancara dengan ibu DS.S.IP dan Ibu MJ S.IP selaku pustakawan di perpustakaan
Universitas Batanghari pada Senin, 15 April 2019.
85
Wawancara dengan ibu DS.S.IP dan Ibu MJ S.IP selaku pustakawan di perpustakaan
Universitas Batanghari pada Senin, 15 April 2019.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab- bab
sebelumnya dan sesuai rumusan masalah dalam penelitiam ini, maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala perpustakaan, dampaknya
dan usaha dalam mengatasinya adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan kepala perpustakaan terhadap pengelolaan perpustakaan
di UNBARI
a. Kebijakan kepala perpustakaan dibidang pengadaan yaitu:
Melakukan pengadaan berupa bahan pustaka berdasarkan
permintaan dari pengguna, dan dilakukan satu tahun sekali
dengan anggaran dari atasan ( Rektor).
b. Kebijakan kepala perpustakaan dibidang pengolahan koleksi
yaitu: kepala perpustakaan menyerahkan kebijakan yang telah
dibuat kepada staf atau pegawai diperpustakaan.
c. Kebijakan kepala perpustakaan dibidang pelayanan yaitu:
Menyediakan layanan photocopy, Pemustaka yang boleh
mengunjungi perpustakaan adalah pemustaka yang sudah
terdaftar menjadi anggota. Jika tidak terdaftar, maka tidak
diizinkan masuk. Bahkan kepala perpustakaan tidak segansegan untuk mengusirnya.
d. Kebijakan
perpustakaan

kepala

perpustakaan

yaitu:

melakukan

dibidang
sosialisasi

sosialisasi
dengan

memanfaatkan momen- momen tertentu, seperti penerimaan
mahasiswa baru dan momen Dies Natalis UNBARI. Di momen
Dies Natalis tersebut pihak perpustakaan melakukan sosialisasi
dengan cara membagikan makanan dan minuman secara gratis.
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2. Dampak kebijakan kepala perpustakaan terdapat pengelolaan
perpustakaan di UNBARI
a. Dampak positif yang di timbulkan dibidang pengadaan, yaitu
bisa mengetahui kebutuhan pengguna. Adapun dampak negatif
yang ditimbulkan adalah kebijakan yang dibuat tidaklah
berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang
dilakukan staf/ pegawai dilapangan.
b. Dampak positif yang di timbulkan dibidang pengolahan, yaitu

dapat

membangun

kerjasama

tim

antar

pegawai/

staf

perpustakaan. Namun demikian, kebijakan tersebut juga akan
mengakibatkan

terhambatnya

efektivitas

pengelolaan

diperpustakaan. Hal ini dikarenakan staf/ pegawai perpustakaan
harus bekerja dibidang yang tidak mereka pahami.
c. Dampak positif yang ditimbulkan dalam bidang layanan yaitu:

karena disediakan layanan photocopy, maka dapat membantu
dan menghemat waktu maupun tenaga pemustaka untuk
mempotocopy diluar mengingat perpustakaan terletak dilantai
3. Adapun dampak negatifnya

yaitu Pemustaka tidak

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Karena tidak
mempunyai kartu anggota, Pemustaka yang diusir/ tidak boleh
masuk bisa saja tidak ingin lagi datang ke perpustakaan karena
merasa malu.
d. Dalam bidang sosialisasi perpustakaan, dimana pada momen
Dies Natalis UNBARI, perpustakaan memberikan makanan dan
minuman

gratis

kepada

pemustaka

dengan

tujuan

meningkatkan minat kunjung pemustaka. Akan tetapi, tujuan
mereka keperpustakaan bukan untuk memanfaatkan koleksi
yang ada, melainkan untuk mendapatkan makanan dan
minuman gratis yang dibagikan. Setelah itu, mereka kembali
meninggalkan perpustakaan
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3. Upaya dalam mengatasi dampak kebijakan kepala perpustakaan
terhadap pengelolaan perpustakaan di UNBARI.
a. Upaya

mengatasi

dampak

dalam

pengadaan

yaitu:

Memperbaiki sikap dan komunikasi dengan staf/ pegawai
perpustakaan, Berdiskusi terlebih dahulu sebelum melakukan
pengadaan dengan kepala perpustakaan agar tidak terjadi
kesalahan.
b. Upaya

mengatasi dampak dalam pengolahan koleksi yaitu:

Membuat dan menerapkan pembagian kerja.
c. Upaya

mengatasi dampak dalam pelayanan perpustakaan

Memahami fungsi perpustakaan yaitu memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat pengguna
d. Upaya

mengatasi dampak dalam sosialisasi perpustakaan

yaitu: Meningkatkan minat kunjung pemustaka dengan caracara baru. Seperti membagikan brosur.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh
kepala perpustakaan pusat UNBARI saat ini belum berjalan dengan
baik, dan menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh terhadap
pengelolaan diperpustakaan.seperti

pada

pengadaan koleksi,

pengolahan koleksi, layanan diperpustakaan dan dalam sosialisasi
perpustakaan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kebijakankebijakan tersebut cenderung bersifat negatif.Selain itu, upaya
yang dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut belumlah
maksimal. Dan terbukti sampai saat ini perpustakaan UNBARI
belum mengalami perkembangan dan kemajuan yang menonjol.
B. Saran
Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:
1. Kebijakan yang dibuat sebaiknya sudah di pikirkan baik- baik dan
berdampak positif bagi perpustaakaan.
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2. Melakukan diskusi dengan staf/ pegawai agar terciptanya
komunikasi yang baik.
3. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat.
4. Sebaiknya kepala perpustakaan selalu loyal kepada setiap
bawahannya dan mampu bekerjasama dengan seluruh staf yang ada
diperpustakaan.
5. Lebih memperhatikan kegiatan pengelolaan diperpustakaan.
6. Mempelajari ilmu yang bersangkutan dengan perpustakaan.
7. Lebih bijak dalam menyikapi pemustaka.
8. Mengontrol kerja staf dalam kegiatan pengelolaan perpustakaan.
9. Membuat kotak saran bagi staf maupun pemustaka agar dapat
mengetahui apakah kebijakan yang dibuat sudah benar atau tidak.
10. Karena kepala perpustakaan sudah memimpin selama 3 periode
tanpa dilakukan pemilihan ulang, maka setidaknya berikan
kesempatan untuk orang lain yang merasa layak untuk mendapat
posisi menjadi kepala perpustakaan.
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1. Pedoman Observasi
a. Mengamati secara langsung kegiatan di perpustakaan
b. Mengamati secara langsung permasalahan -permasalahan yang
terjadi terkait topik penelitian
2. PedomanWawancara
a. Pertanyaan umum tentang identitas informan
b. Pertanyaan mengenai tema yang diteliti, seputar dampak kebijakan
kepala perpustakaan terhadap pengelolaan perpustakaan di
Universitas Batanghari.
3. Pedoman Dokumentasi
a. Sejarah berdirinya Perpustakaan Universitas Batanghari
b. Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Batanghari
c. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Batanghari
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Judul: Dampak Kebijakan Kepala Perpustakaan Terhadap Pengelolaan
Perpustakaan di Universitas Batanghari

A. Kebijakan Kepala Perpustakaan Terhadap Pengelolaan Perpustakaan
1. Komunikasi
a. Mengenali dan memahami komunikasi yang efektif dalam
pengadaan koleksi.
b. Mengenali dan memahami komunikasi yang efektif dalam
pengolahan koleksi.
c. Mengenali dan memahami komunikasi yang efektif dalam
pelayanan perpustakaan.
d. Mengenali dan memahami komunikasi yang efektif dalam
mensosialisasikan perpustakaan.
2. Sumber Daya
a. Mengetahui sumber daya (manusia dan financial) dalam pengadaan
koleksi.
b. Mengetahui

sumber

daya

(manusia

dan

financial)

dalam

pengolahan koleksi.
c. Mengetahui sumber daya (manusia dan financial) dalam pelayanan
yang dilakukan.
d. Mengetahui

sumber

daya

(manusia

dan

financial)

dalam

melakukan sosialisasi perpustakaan.
3. Disposisi (Komitmen)
a. Mengetahui komitmen yang dimiliki dalam pengadaan koleksi.
b. Mengetahui komitmen yang dimiliki dalam pengolahan koleksi.
c. Mengetahui

komitmen

yang

perpustakaan yang dilakukan.
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dimiliki

dalam

pelayanan

d. Mengetahui komitmen yang dimiliki dalam melakukan sosialisasi
perpustakaan.
4. Struktur Birokrasi
a. Mengetahui dan memahami Struktur Birokrasi dalam pengadaan
koleksi.
b. Mengetahui dan memahami Struktur Birokrasi dalam pengolahan
koleksi.
c. Mengetahui dan memahami Struktur Birokrasi dalam pelayanan
perpustakaan yang dilakukan.
d. Mengetahui dan memahami Struktur Birokrasi dalam melakukan
sosialisasi perpustakaan.

B. Kendala
1. Kendala dalam kebijakan pengadaan koleksi.
2. Kendala dalam kebijakan pengolahan koleksi.
3. Kendala dalam kebijakan pelayanan perpustakaan.
4. Kendala dalam kebijakan sosialisasi perpustakaan.

C. Upaya untuk mengatasi kendala
1. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kebijakan
pengadaan koleksi.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kebijakan
pengolahan koleksi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kebijakan
pelayanan perpustakaan.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kebijakan
sosialisasi perpustakaan.
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Transkip Orisinal dan Pencatatan Awal
Subjek Penelitian: Kepala Perpustakaan
Transkip Orisinal

Komentar Eksploratoris

Tema Emergen

Menurut bapak, apakah kebijakan itu?
Kebijakan?... Menurut saya?... Apa ya?... Kalimat Tanya yang diulang “ kebijakan? Menurut Mempertimbangkan

baik

suatu keputusan yang diberikan kepada saya? Apa ya?” terdapat rasa bingung dalam buruknya.
seseorang…

yang

mempertimbangkan menjawab pertanyaan yang di ajukan. Hal tersebut

baik dan buruknya. Gitu aja.

tampak jelas pada kata- kata yang ditanya berulangulang.

Apa saja kebijakan yang telah bapak buat
?
Kebijakan yang mana?... itu lah yang menjawab dengan bertanya kembali. “ keijakan Kebijakan

dalam

ditempel diperpustakaan. ada pada bagian yang mana?”. Menjawab seadanya.

dengan

pelayanan, kalau telat mengembalikan

berupa

buku, yah…. kena denda.

mengembalikan buku.

Apa saja Kebijakan didalam pengadaan
bahan pustaka ?
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memberikan
denda

jika

pelayanan
sanksi
terlambat

Pengadaan tu…. maksudnya? kebijakan Menjawab dengan bertanya kembali, seperti tidak Mengadakan buku/ koleksi yang
yang

diminta

pemakai,

pemustaka, mengerti apa yang ditanyakan. Terlihat dari dibutuhkan oleh mahasiswa dan

mahasiswa ya… kalo mahasiswa butuh yo kaliamat “ pengadaan tu… maksudnya?”. Banyak literature terkait dengan prodi.
kito belikan, kalo nggak ada yaa.. buku- memakai kata- kata “ yaa…”.
buku yang literatur yang terkait dengan
prodi yang ada gitu kan… jadi yang
terbaru- terbaru yah.
Apa saja Kebijakan didalam pengolahan ?
Kalau

pengolahannya

semua

saya Menjawab dengan pasrah. Terlihat dari kalimat “ Menyerahkan kegitan pengolahan

serahkan pada staf, pustakawan. Karna dia mau dibuatnya seperti apa…seterah dia… ya kepada pustakawan.
lebih paham. Mau dibuatnya seperti apa … kaan..”. diam memikirkan jawaban yang hendak di
(diam) seterah dia…ya kaan… kita hanya ucapkan setelah mengatakan kalimat diatas.
memberikan

kepercayaan

penuh

kepadanya.
Apa saja Kebijakan didalam pelayanan?
Yah itu tadi, kalo pelayanan yang sudah Banyak diam. Adanya pengulangan kata seperti “ Membuat kebijakan pelayanan
saya buat berdasarkan standar SOP yang denda.. denda denda.,”. adanya rasa tidak yakin berdasarkan SOP
saya buat. Karna Standar Operational atas jawaban sendiri yang telah diucapkan. Hal ini
Procedur kan?... (diam) sudah itu, tinggal dapat dilihat dari kalimat Tanya “ itu kebijakan nyo
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ngikutin itu be. yang lainnya paling kan?”.
enggak denda. denda denda mahasiswa itu
udah terlalu banyak sudah 2 juta 3 juta,
dak kito mintak segitu. (diam) paling kito
suruh dio bayar 2 juta…eh.. kalo 2 juta yo
2 ratus. kalo buku nyo ilang, buku nyo
harus ganti, kalo dio dak punyo duit ganti
buku nyo be…itu kebijakan nyo kan?
Apa saja Kebijakan didalam sosialisasi
perpustakaan/ promosi perpustakaan?
kalau dulu…(diam) ada pustakawan kita. Lebih banyak diam dan menjawab apa adanya. Memberikan

materi

tentang

Dia pas ada mahasiswa baru…( diam) Singkat.

perpustakaan kepada mahasiswa-

ngasih

mahasiswa baru.

materi.

Tentang

perpustakaan.

kalau saya tidak ada ikut. Kalau Saya
dikelas aja ya, waktu ngajar, kita ngomong
ke mahasiswa, itu aja.
Apakah

sosialisasi

dilakukan

setiap

tahun?
Emmm…(diam) em em.. paling pas ulang Pengulangan kata “ em.. em.. em..”, menunjukkan Meningkatkan
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minat

kunjung

tahunnya dies natalis unbari kita berikan adanya rasa bingung untuk menjawab. Dan berfikir pustaka
makanan gratis, minuman gratis, kita kan agak sedikit lama.
menarik

mereka

untuk

rajin

dengan

membagikan

makanan dan minuman gratis.

datang

keperpustakaan. Itu.. untuk pemustaka yah
.berguna yah..
Apakah ada kendala dalam membuat
kebijakan itu sendiri?
Kendala

yang

Pemustakanya?

mana?
Atau

Stafnya? Tidak begitu mengerti dengan apa yang dimaksud. Program

yang

dijalankan

gimana?...apa Banyaknya pertanyaan yang diutarakan. Seperti mengekor dari pusat ( atasan)

karyawannya? Kalo pelayanan rasanya “Kendala yang mana? Stafnya? Pemustakanya?
ngga ada, pengolahan juga engga ada yah Atau gimana?...apa karyawannya?”.
nurul ya. Kalau masalah pengolahan itu Banyaknya kata “ yah” yang diucapkan.
tidak ada masalah yah. Dak ada. Cuman
kalau program kita terkait dengan pusat
aja yah. Kalau kita sendiri kita tidak punya
anggaran, kalau kita paling perawatan AC,
printer, kalo ada printer rusak. Tintanyo
kito yang beli
Apa ada kendala dalam pengolahan
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koleksi ?
Pengolahan yang gimana nya gitu kan.. Menjawab dengan bersifat masa bodoh. Terlihat Kendala

dalam

pengolahan

kan saya kan serahkan ke pustakawan. Jadi dari jawaban “yang punya kendala mereka lah”, koleksi.
yang punya kendala mereka lah. Mereka dan “Mereka tidak ngomong ke saya. Berarti ngga
pun selama ini apa yang sudah saya ada masalah kan?”..
serahkan. Mereka tidak ngomong ke saya.
Berarti ngga ada masalah kan?..
Untuk pengadaan, dilakukan berapa kali
yah pak?
Kita itu seperti ini mbak. Kalau untuk Banyaknya pengulangan kata “yaa..”. menandakan Anggaran diperoleh dari rektor
anggaran kita sendiri juga ada tapi seperti tidak ada kepastian atau keyakinan didalam dengan mengajukan proposal
jumlahnya

ngga

besar.

Palingan menjawab.

ya…(diam) sekitar 2 juta 3 juta . tapi kalau Terputus- putus dalam berkata, terlihat dalam
ya anggaran yang sifatnya besar kita minta kalimat, “tegantung ke… ke bawahnya yah”.
kerektorat. Kalau di ACC rektorat segitu.. Kemudian terdapat pula pengulangan kata seperti
yaaa.. segitu.minsalkan di ajukan 20 ya 20. “Anggaran pertahun itu ada sih … anggaran
Kadang kito nga.. ngajukan 20. Tapi di petahun”.
ACC 15. Yah segitu gitu. Yaaa.. tegantung
ke… ke bawahnya yah. Kito ngajukan tapi
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kato dio belum waktu nyo beli buku, yo
udahlah. Gitu kan. Anggaran pertahun itu
ada sih … anggaran petahun. Tapi kita
ngobrol dulu dengan pak rector
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Transkip Orisinal dan Pencatatan Awal
Subjek Penelitian: Pustakawan 1
Transkip Orisinal

Komentar Eksploratoris

Tema Emergen

Apa saja kebijakan yang telah kepala
perpustakaan buat ?
Banyaklah. Hmm.. kalau layanan tu yang Mengungkapkan rasa kesal, terlihat pada kata “ Kebijakan dalam pelayanan
dak punyo kartu anggota, dak boleh la apolah salahnyo”.
masuk. Padahal apola salah nyo.
Apa saja Kebijakan didalam pengadaan
bahan pustaka ?
Oh, hmm… ( diam) kito balik ke rektor, Rasa bingung untuk menjawab, terlihat pada “oh.. pengadaan dilakukan dengan izin
kalo rektor berkenan, kami swasta kan… hmmm… dan diam”.
kalo kato pak rektor lakukan pengadaan,
haa….kito hubungi lah penerbit, untuk beli
buku. Kan banyak penerbit untuk beli
buku kan…
Sudah itu… kito menyesuaikan, disini ni
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rektor

mahasiswa yang banyak tu apo? Jurusan
apo? Disini banyak hukum, yo tentu itu
yang banyak kito belikan.
Apa saja Kebijakan didalam pengolahan ?
Kalau pengolahan tu, ke kamila semuo Mengatakannyan dengan nada yang lesu dan tidak Staf/ pegawai melakukan sega
nyo.. mulai dari buku datang tu, sampai ke semangat. Hal ini mungkin karna bekerja tidak kegiatan pengolahan.
rak tu. Kami jugo. Jadi kami kerjo samo- sesuai yang diinginkan.
samo. Kadang mano yang dak paham tu
ado kantong buku di halaman depanlah,
stempel dimano- mano . buku dirak tu dak
sesuai dengan kelasnyo.
Apa saja Kebijakan didalam pelayanan?
Hm… pelayanan tu. Kalo bapak dio Tidak Mengungkatkan rasa kesal dengan suara yang Kebijakan yang tidak berkenan di
boleh masuk kalo tidak punya kartu sedikit meninggi. Terlihat dari “Nak ngutip, ha hati.
anggota. Kalo kito kan, siapo pun nak apolah salahnyo nak ngutip. Lain lagi kalo dio nak
masuk apo salahnyo. Nak ngutip, ha minjam koleksi yo dak boleh.”.
apolah

salahnyo nak ngutip. Lain lagi

kalo dio nak minjam koleksi yo dak boleh.
Apa saja Kebijakan didalam sosialisasi
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perpustakaan/ promosi perpustakaan?
Jadi begini, kito ni kan di lantai tigo, kalo Menjawab apa adanya dan tmerasa lesu , terlihat Memberikan

materi

tentang

kito mengadakan promosi tu paling tidak dari “Pertama tenaga kami ni yo … apolah ado perpustakaan kepada mahasiswadi situ tu ha, kito adakan buku- buku baru. orang 7, nah, nah…. Tentu nak berangkut, em.. mahasiswa baru.
Tapi tula. Pertama tenaga kami ni yo … banyak cewek pula”.
apolah ado orang 7, nah, nah…. Tentu
nak berangkut, em.. banyak cewek pula,
lantai nyo tengokla lantai tigo, naik turun
naik turun . capek- capek tentu kami nak
dibelikan es. Tu kendalanyo. Jadi kami
memanfaatkan waktu OSPEK
Apakah

sosialisasi

dilakukan

setiap

tahun?
Kalau sosialisasi iyoo.. setiap tahun waktu Pengulangan kata “ em.. em.. em..”, menunjukkan Meningkatkan
OSPEK tu yolah. Jadi kami bekerja sama adanya rasa bingung untuk menjawab. Dan berfikir pustaka
dengan panitia OSPEK tu. Tu ha, tengok agak sedikit lama.

minat

dengan

kunjung

membagikan

makanan dan minuman gratis.

tu ado photonyo.
Apa ada kendala dalam pengolahan
koleksi ?

94

Kalau

pengolahan

kami

lah

galo. Menjawab

dengan

nada

suara

meninggi Kendala

dalam

pengolahan

Ngerjokannyo.. jadi kami tu bagi- bagi menunjukkan rasa kesal. Terlihat dari jawaban “.. koleksi.
tugas, kalo ibu klasifikasi kadang. Tapi apo lagi ado yang dak paham pulo. Ado kantong
tulah, kalau kito kerjo samo- samo.. apo buku yang diletakkan nyo didepan. Pas ibu tanyo
lagi ado yang dak paham pulo. Ado kato nyo. Ay buk cantik belakang buku tu, tetutup
kantong

buku

yang

diletakkan

nyo lah dio. Macam tu pulak jawab nyo.”

didepan. Pas ibu tanyo kato nyo. Ay buk
cantik belakang buku tu, tetutup lah dio.
Macam tu pulak jawab nyo.
Untuk pengadaan, dilakukan berapa kali
yah bu?
Iyo… pengadaan tu sekali setahun tu be Merasa pasrah, terlihat dari “pengadaan tu sekali Anggaran
lah untung nian.. dana dari atas tu dak setahun tu be lah untung nian..”
banyak. Ha… jadi kami tu memanfaatkan Terdapat solusi dari masalah tersebut.
dana dari layanan bebas pustaka. Kalau
dah tekumpul, bilang ke rektor. Baru
lakukan pengadaan.
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pengadaan

dalam

melakukan

Transkip Orisinal dan Pencatatan Awal
Subyek Penelitian : Pustakawan 2
Transkip Orisinal

Komentar Eksploratoris

Tema Emergen

Apa saja kebijakan yang telah kepala
perpustakaan buat ?
Apo yo?... hmmm… coba tanyo bapak. Menjawab dengan menanyakan kembali, terlihat Kebijakan
Kan kebijakan dio yang buat.

dari kalimat “ apo yo?”.

yang

dibuat

oleh

Bingung dengan kepala perpustakaan

kebijakan apa yang dimaksud.
Apa saja Kebijakan didalam pengadaan
bahan pustaka ?
Hmm.. kalo kito dari rektorlah.. sayo dak Terlihat kebingungan dalam menjawab.

Anggaran untuk pengadaan

begitu paham karna bukan bidang sayo.
Coba tanyo ibu DS.

Apa saja Kebijakan didalam pengolahan ?
Hmm…. Eh. Apo yo? Kami ni kerjo Bingung untuk menjawab dan bertanya sendiri.
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Pengolahan buku dengan kerja

samo- samo kalo ngelolah buku baru. Jadi

sama antar staf/ pegawai

semuo bekerjo.
Apa saja Kebijakan didalam pelayanan?
Kalau di bagian pelayanan tuh.. ( diam), Terlihat berfikir sedikit lama sebelum menjawab, Kebijakan dalam pelayanan
setiap pemustaka yang datang harus dan mengucapkan kata berulang ulang. Seperti “..
membawa kartu anggota. Jika tidak maka hmm.. kalau.. kalau … “.
tidak boleh masuk. Abis tu.. hmm.. kalau..
kalau … lambat balikan buku kena denda.
Itu be sih.
Apa saja Kebijakan didalam sosialisasi
perpustakaan/ promosi perpustakaan?
Bertanya kepada diri sendiri. “macam mano yo.”.

Kalau promosi ni,.. macam mano yo.
Kito waktu ospek, iyo.. waktu ospek

Promosi pada waktu penerimaan
mahasiswa baru

tulah..
Apakah

sosialisasi

dilakukan

setiap

tahun?
Iyoo.. setiap tahun. Kan waktu ospeklah.

Menjawab penuh keyakinan.

Sosialisasi
sekali
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dikaukan 1 tahun

Apa ada kendala dalam pengolahan
koleksi ?
Kendala nyo tu…. Susah, eh.. susah karno Harapan agar adanya pembagian kerja.

Kendala

banyak tangan jadi nyo kan?.. kalo yang

koleksi.

dalam

pengolahan

paham yo enakla.. kalo idak. Malah
nambah masalah jadinyo. Ini dak ado
pulak dibagi- bagi..
Untuk pengadaan, dilakukan berapa kali
yah bu?
Pengadaan kalau dak salah tu sekali lah.. Menjawab

dengan Merasa tidak yakin, masih Pengadaan satu tahun sekali

kalau ado dana dari rektor. Tapi kadang belum pasti . seperti pada kata “Pengadaan kalau
dari bebas pustaka nil ah.

dak salah tu sekali lah..”
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Transkip Orisinal dan Pencatatan Awal
Subjek Penelitian: Kepala Perpustakaan
Transkip Orisinal

Komentar Eksploratoris

Tema Emergen

Menurut bapak, apakah
kebijakan itu?
Kebijakan?...

Menurut Kalimat

saya?... Apa ya?... suatu diulang

Tanya
“

yang Mempertimbangkan

kebijakan? baik buruknya.

keputusan yang diberikan Menurut saya? Apa ya?”
kepada seseorang… yang terdapat

rasa

mempertimbangkan baik dalam
dan buruknya. Gitu aja.

bingung
menjawab

pertanyaan yang di ajukan.
Hal tersebut tampak jelas
pada

kata-

kata

yang

ditanya berulang-ulang.
Apa saja kebijakan yang
telah bapak buat ?
Kebijakan yang mana?... menjawab
yang ditempel bertanya

itu lah

dengan Kebijakan
kembali.

dalam

“ pelayanan

dengan

diperpustakaan. ada pada keijakan yang mana?”. memberikan
bagian pelayanan, kalau Menjawab seadanya.

berupa

telat

terlambat

mengembalikan

buku, yah…. kena denda.
Apa

saja

didalam

denda

sanksi
jika

mengembalikan buku.

Kebijakan
pengadaan

bahan pustaka ?
Pengadaan

tu…. Menjawab

dengan Mengadakan

buku/

maksudnya?

kebijakan bertanya kembali, seperti koleksi

yang

yang

pemakai, tidak mengerti apa yang dibutuhkan

oleh

mahasiswa ditanyakan. Terlihat dari mahasiswa

dan

diminta

pemustaka,
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ya…

mahasiswa kaliamat “ pengadaan tu… literature terkait dengan

kalo

butuh yo kito belikan, maksudnya?”.

Banyak prodi.

kalo

kata

nggak

ada

yaa.. memakai

kata-

“

buku- buku yang literatur yaa…”.
yang terkait dengan prodi
yang ada gitu kan… jadi
yang terbaru- terbaru yah.
Apa

saja

Kebijakan

didalam pengolahan ?
Kalau

pengolahannya Menjawab dengan pasrah. Menyerahkan

semua saya serahkan pada Terlihat dari kalimat “ pengolahan
staf, pustakawan. Karna mau

dibuatnya

dia lebih paham. Mau apa…seterah

kegitan
kepada

seperti pustakawan.

dia…

ya

dibuatnya seperti apa … kaan..”. diam memikirkan
(diam)

seterah dia…ya jawaban yang hendak di

kaan…

kita

hanya ucapkan

setelah

memberikan kepercayaan mengatakan
penuh kepadanya.
Apa

saja

kalimat

diatas.

Kebijakan

didalam pelayanan?
Yah

itu

tadi,

pelayanan

yang

saya

buat

kalo Banyak

diam.

Adanya Membuat

sudah pengulangan kata seperti “ pelayanan berdasarkan

berdasarkan denda.. denda denda.,”. SOP

standar SOP yang saya adanya rasa tidak yakin
buat.

Karna

Operational

Standar atas jawaban sendiri yang
Procedur telah diucapkan. Hal ini

kan?... (diam) sudah itu, dapat dilihat dari kalimat
tinggal ngikutin itu be. Tanya “ itu kebijakan nyo
yang
enggak

lainnya
denda.

kebijakan

paling kan?”.
denda
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denda mahasiswa itu udah
terlalu banyak sudah 2
juta 3 juta, dak kito
mintak

segitu.

(diam)

paling

kito suruh dio

bayar 2 juta…eh.. kalo 2
juta yo 2 ratus. kalo buku
nyo ilang, buku nyo harus
ganti, kalo dio dak punyo
duit

ganti

be…itu

buku

nyo

kebijakan

nyo

kan?
Apa

saja

Kebijakan

didalam

sosialisasi

perpustakaan/

promosi

perpustakaan?
kalau dulu…(diam) ada Lebih banyak diam dan Memberikan
pustakawan kita. Dia pas menjawab

adanya. tentang

perpustakaan

ada mahasiswa baru…( Singkat.

kepada

mahasiswa-

diam)

mahasiswa baru.

Tentang

ngasih

apa

materi

materi.

perpustakaan.

kalau saya tidak ada ikut.
Kalau Saya dikelas aja ya,
waktu

ngajar,

kita

ngomong ke mahasiswa,
itu aja.
Apakah

sosialisasi

dilakukan setiap tahun?
Emmm…(diam) em em.. Pengulangan kata “ em.. Meningkatkan
paling pas ulang tahunnya em.. em..”, menunjukkan kunjung
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minat
pustaka

dies natalis unbari kita adanya rasa bingung untuk dengan

membagikan

berikan makanan gratis, menjawab. Dan berfikir makanan dan minuman
minuman gratis, kita kan agak sedikit lama.
menarik

mereka

gratis.

untuk

rajin

datang

keperpustakaan.

Itu..

untuk

yah

pemustaka

.berguna yah..
Apakah

ada

kendala

dalam membuat kebijakan
itu sendiri?
Kendala

yang

Stafnya?

Pemustakanya? dengan

Atau

mana? Tidak

begitu
apa

gimana?...apa dimaksud.

karyawannya?

mengerti Program
yang dijalankan

yang

pelayanan rasanya ngga diutarakan.

Seperti

pengolahan

juga “Kendala

engga ada yah nurul ya. Stafnya?
Kalau

masalah Atau

yang

mana?

Pemustakanya?
gimana?...apa

pengolahan itu tidak ada karyawannya?”.
masalah yah. Dak ada. Banyaknya kata “ yah”
Cuman kalau program kita yang diucapkan.
terkait dengan pusat aja
yah. Kalau kita sendiri
kita tidak punya anggaran,
kalau
perawatan

kita
AC,

mengekor

Banyaknya dari pusat ( atasan)

Kalo pertanyaan

ada,

yang

paling
printer,

kalo ada printer rusak.
Tintanyo kito yang beli
Apa ada kendala dalam
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pengolahan koleksi ?
Pengolahan yang gimana Menjawab dengan bersifat Kendala

dalam

nya gitu kan.. kan saya masa bodoh. Terlihat dari pengolahan koleksi.
kan

pustakawan.
punya

ke jawaban

serahkan

“yang

punya

yang kendala mereka lah”, dan

Jadi

mereka “Mereka tidak ngomong

kendala

lah. Mereka pun selama ke saya. Berarti ngga ada
ini apa yang sudah saya masalah kan?”..
serahkan. Mereka tidak
ngomong ke saya. Berarti
ngga ada masalah kan?..
Untuk

pengadaan,

dilakukan berapa kali yah
pak?
Kita itu seperti ini mbak. Banyaknya

pengulangan Anggaran

Kalau untuk anggaran kita kata “yaa..”. menandakan dari
sendiri

juga

jumlahnya
Palingan

ada

ngga

besar. atau keyakinan didalam

ya…(diam) menjawab.

kalau ya anggaran yang berkata,

putus

dalam

terlihat

dalam

sifatnya besar kita minta kalimat, “tegantung ke…
kerektorat. Kalau di ACC ke
segitu..

bawahnya

yah”.

yaaa.. Kemudian terdapat pula

segitu.minsalkan di ajukan pengulangan kata seperti
20 ya 20. Kadang kito “Anggaran pertahun itu
nga.. ngajukan 20. Tapi di ada

sih

…

ACC 15. Yah segitu gitu. petahun”.
Yaaa.. tegantung ke… ke
bawahnya

yah.

dengan

tapi seperti tidak ada kepastian mengajukan proposal

sekitar 2 juta 3 juta . tapi Terputus-

rektorat

rektor

diperoleh

Kito
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anggaran

ngajukan tapi kato dio
belum waktu nyo beli
buku, yo udahlah. Gitu
kan. Anggaran pertahun
itu ada sih … anggaran
petahun. Tapi kita ngobrol
dulu dengan pak rektor

Transkip Orisinal dan Pencatatan Awal
Subjek Penelitian: Pustakawan 1
Transkip Orisinal

Komentar Eksploratoris

Tema Emergen

Apa saja kebijakan yang
telah

kepala

perpustakaan buat ?
Banyaklah. Hmm.. kalau Mengungkapkan rasa kesal, Kebijakan
layanan

tu

yang

dalam

dak terlihat pada kata “ apolah pelayanan

punyo kartu anggota, dak salahnyo”.
boleh la masuk. Padahal
apola salah nyo.
Apa

saja

Kebijakan

didalam

pengadaan

bahan pustaka ?
Oh, hmm… ( diam) kito Rasa
balik

ke

rektor

rektor,

berkenan,

bingung

kalo menjawab, terlihat pada “oh.. dengan izin rektor
kami hmmm… dan diam”.

swasta kan… kalo kato
pak

rektor

pengadaan,
hubungi

lah

untuk pengadaan dilakukan

lakukan
haa….kito
penerbit,
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untuk beli buku. Kan
banyak penerbit untuk
beli buku kan…
Sudah

itu…

kito

menyesuaikan, disini ni
mahasiswa yang banyak
tu apo? Jurusan apo?
Disini banyak hukum, yo
tentu itu yang banyak
kito belikan.
Apa

saja

Kebijakan

didalam pengolahan ?
Kalau pengolahan tu, ke Mengatakannyan dengan nada Staf/

pegawai

kamila semuo nyo.. mulai yang lesu dan tidak semangat. melakukan
dari

buku

datang

tu, Hal

ini

mungkin

sega

karna kegiatan pengolahan.

sampai ke rak tu. Kami bekerja tidak sesuai yang
jugo. Jadi kami kerjo diinginkan.
samo-

samo.

Kadang

mano yang dak paham tu
ado kantong buku di
halaman

depanlah,

stempel dimano- mano .
buku dirak tu dak sesuai
dengan kelasnyo.
Apa

saja

Kebijakan

didalam pelayanan?
Hm… pelayanan tu. Kalo Mengungkatkan

rasa

kesal Kebijakan yang tidak

bapak dio Tidak boleh dengan suara yang sedikit berkenan di hati.
masuk kalo tidak punya meninggi. Terlihat dari “Nak
kartu anggota. Kalo kito ngutip, ha apolah salahnyo
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kan, siapo pun nak masuk nak ngutip. Lain lagi kalo dio
apo

salahnyo.

Nak nak minjam koleksi yo dak

ngutip,

ha

apolah boleh.”.

salahnyo

nak

ngutip.

Lain lagi kalo dio nak
minjam koleksi yo dak
boleh.
Apa

saja

didalam

Kebijakan
sosialisasi

perpustakaan/

promosi

perpustakaan?
Jadi begini, kito ni kan di Menjawab apa adanya dan Memberikan
lantai

tigo,

kalo

kito tmerasa lesu

materi

, terlihat dari tentang perpustakaan

mengadakan promosi tu “Pertama tenaga kami ni yo kepada

mahasiswa-

paling tidak di situ tu ha, … apolah ado orang 7, nah, mahasiswa baru.
kito adakan buku- buku nah…. Tentu nak berangkut,
baru. Tapi tula. Pertama em.. banyak cewek pula”.
tenaga kami ni yo …
apolah ado orang 7, nah,
nah….

Tentu

nak

berangkut, em.. banyak
cewek pula, lantai nyo
tengokla lantai tigo, naik
turun naik turun . capekcapek tentu kami nak
dibelikan

es.

Tu

kendalanyo. Jadi kami
memanfaatkan

waktu

OSPEK
Apakah

sosialisasi
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dilakukan setiap tahun?
Kalau sosialisasi iyoo.. Pengulangan kata “ em.. em.. Meningkatkan minat
setiap

tahun

waktu em..”, menunjukkan adanya kunjung

OSPEK tu yolah. Jadi rasa
kami

bekerja

bingung

pustaka

untuk dengan membagikan

sama menjawab. Dan berfikir agak makanan

dengan panitia OSPEK sedikit lama.

dan

minuman gratis.

tu. Tu ha, tengok tu ado
photonyo.
Apa ada kendala dalam
pengolahan koleksi ?
Kalau pengolahan kami Menjawab dengan nada suara Kendala

dalam

lah galo. Ngerjokannyo.. meninggi menunjukkan rasa pengolahan koleksi.
jadi kami tu bagi- bagi kesal. Terlihat dari jawaban
tugas, kalo ibu klasifikasi “.. apo lagi ado yang dak
kadang. Tapi tulah, kalau paham pulo. Ado kantong
kito kerjo samo- samo.. buku yang diletakkan nyo
apo lagi ado yang dak didepan. Pas ibu tanyo kato
paham

pulo.

Ado nyo. Ay buk cantik belakang

kantong

buku

yang buku tu, tetutup lah dio.

diletakkan nyo didepan. Macam tu pulak jawab nyo.”
Pas ibu tanyo kato nyo.
Ay buk cantik belakang
buku tu, tetutup lah dio.
Macam tu pulak jawab
nyo.
Untuk

pengadaan,

dilakukan

berapa

kali

yah bu?
Iyo…

pengadaan

tu Merasa pasrah, terlihat dari Anggaran

sekali setahun tu be lah “pengadaan tu sekali setahun melakukan
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dalam

untung nian.. dana dari tu be lah untung nian..”

pengadaan

atas tu dak banyak. Ha… Terdapat solusi dari masalah
jadi

kami

tu tersebut.

memanfaatkan dana dari
layanan bebas pustaka.
Kalau

dah

tekumpul,

bilang ke rektor. Baru
lakukan pengadaan.

Transkip Orisinal dan Pencatatan Awal
Subyek Penelitian : Pustakawan 2
Transkip Orisinal

Komentar Eksploratoris

Tema Emergen

Apa saja kebijakan yang
telah

kepala

perpustakaan buat ?
Apo

yo?...

hmmm… Menjawab

dengan Kebijakan

yang

coba tanyo bapak. Kan menanyakan kembali, terlihat dibuat oleh kepala
kebijakan dio yang buat.

dari kalimat “ apo yo?”. perpustakaan
Bingung dengan kebijakan
apa yang dimaksud.

Apa

saja

didalam

Kebijakan
pengadaan

bahan pustaka ?
Hmm.. kalo kito dari Terlihat kebingungan dalam Anggaran
rektorlah..
begitu

sayo

paham

dak menjawab.

pengadaan

karna

bukan bidang sayo. Coba
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untuk

tanyo ibu DS.

Apa

saja

Kebijakan

didalam pengolahan ?
Hmm…. Eh. Apo yo? Bingung
Kami

ni

kerjo

untuk

menjawab Pengolahan

samo- dan bertanya sendiri.

buku

dengan kerja sama

samo kalo ngelolah buku

antar staf/ pegawai

baru. Jadi semuo bekerjo.
Apa

saja

Kebijakan

didalam pelayanan?
Kalau

di

bagian Terlihat berfikir sedikit lama Kebijakan

pelayanan tuh.. ( diam), sebelum
setiap

pemustaka

menjawab,

dalam

dan pelayanan

yang mengucapkan kata berulang

datang harus membawa ulang.

Seperti

“..

hmm..

kartu anggota. Jika tidak kalau.. kalau … “.
maka tidak boleh masuk.
Abis tu.. hmm.. kalau..
kalau … lambat balikan
buku kena denda. Itu be
sih.
Apa

saja

didalam

Kebijakan
sosialisasi

perpustakaan/

promosi

perpustakaan?
Kalau

promosi

ni,.. Bertanya kepada diri sendiri. Promosi pada waktu

macam mano yo.

“macam mano yo.”.

Kito waktu ospek, iyo..

mahasiswa baru

waktu ospek tulah..
Apakah

penerimaan

sosialisasi

dilakukan setiap tahun?
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Iyoo.. setiap tahun. Kan Menjawab penuh keyakinan.

Sosialisasi dikaukan

waktu ospeklah.

1 tahun sekali

Apa ada kendala dalam
pengolahan koleksi ?
Kendala nyo tu…. Susah, Harapan

agar

adanya Kendala

eh.. susah karno banyak pembagian kerja.

dalam

pengolahan koleksi.

tangan jadi nyo kan?..
kalo

yang

paham

yo

enakla.. kalo idak. Malah
nambah masalah jadinyo.
Ini dak ado pulak dibagibagi..
Untuk

pengadaan,

dilakukan berapa kali yah
bu?
Pengadaan

kalau

dak Menjawab

dengan Merasa Pengadaan satu tahun

salah tu sekali lah.. kalau tidak yakin, masih belum sekali
ado dana dari rektor. Tapi pasti . seperti pada kata
kadang dari bebas pustaka “Pengadaan kalau dak salah
nil ah.

tu sekali lah..”
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