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MOTTO

ـص اي ِر َوال َّس ِم اي ِع ؕ ََ ال يَ اسََ ِِ ٰي ِن
َ َين َك ااۡلَ اعمٰ ى َو ااۡل
ِ َص ِّم َو االب
ِ ََمثَ ُل ْالفَ ِر ْيق
)٢٤ :١١ َمثَ ًل ؕ اَََ َل تَ َذ َّكر اُو َن (َۉد
Artinya: “ Perumpamaan kedua golongan (orang kafir dan mukmin), seperti
orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar.
Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? (QS.
Hud ayat 24).1

1

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya,
(Surabaya: Halim, 2013), hlm. 244

v

PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat
dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW.
Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta
Yang terhormat Bapak Sabli dan Ibu Zubaidah
yang sangat berharga dalam hidupku, yang selalu menyemangatiku dalam
kondisi apapun, yang tanpa lelah telah membesarkan dan mendidikku,
yang selalu memberikan do’a, kasih sayang, dukungan dan cinta kasih
tiada terhingga.

vi

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah, dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1)
pada Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas
Islam

Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, shalawat dan salam juga

senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah
SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang
benderang yang disinari dengan cahaya Iman dan Islam.
Kemudian dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari banyak
hambatan yang peneliti hadapi. Namun, dengan adanya bantuan dari berbagai
pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat peneliti
menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang turut membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Terutama
yang terhormat Bapak H. Mislan, S.Pd., M.Pd Selaku pembimbing I dan
Bapak Syamsuddin, S.Ag., S.IPI., M.M Selaku pembimbing II yang telah
banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam
penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga peneliti
sampaikan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Su'adi Asy'ari, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Ibu Dr. Rafiqoh Ferawati,
S.E, M.E.I. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd. selaku
Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA. selaku Wakil
Rektor III Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Ibu Dr. Halimah Dja'far, S.Ag., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
Bapak Dr. Ali Muzakir, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Alfian,
S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Raudhoh, S.Ag. SS.,
M.Pd.I. selaku wakil dekan III Fakultas Adab dan Humaniora Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
vii

3. Ibu Athiatul Haqqi, S.Ag., S.IPI, M.I.Kom selaku Ketua Program Studi
Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Ibu Masyrisal Miliani, SS,
M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Syamsurizal, S.E., M.Si., selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi beserta staf yang telah memberi izin untuk
melakukan penelitian dan telah memberikan data-data yang dibutuhkan
selama penelitian berlangsung.
7. Ibu Ellisa, S.IP dan Ibu Dona Sipahutar, A.ma yang telah banyak
membantu peneliti selama penelitian berlangsung.
8. Adik saya Candra dan Alfi Najihan beserta Sahabat-sahabat saya
Hidayatul Husna, Neli Yurnita, Ani Saidah dan sahabat seperjuangan
warga Bungo lainnya.
9. Semua teman-teman saya khususnya kelas (IPT C) angkatan 2017 Prodi
Ilmu Perpustakaan yang memberikan motivasi dan semangat kepada saya.
Semoga kita semua menjadi orang sukses dikemudian hari nanti.
Semoga bantuan dan dorongan yang diberikan kepada pihak peneliti baik
secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal baik serta diterima
Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya
dan pembaca pada umumnya. Amin yanga Rabbal'alamin.
Jambi,

September 2021

Desi Ratnawati
404173079
viii

ABSTRACT
Desi Ratnawati. 2021. Evaluation of Serial Publication Utilization Based On
Thompson’s Theory (Study at the Regional Library and Archives Service of
Jambi Province). Library Science Study Program, Faculty of Adab and
Humanities, State Islamic University Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Supervisor I: H. Mislan, S.Pd.. M.Pd. and Supervisor II: Syamsuddin, S.Ag.,
S.IPI., M.M.
This study discusses about Evaluation of Serial Publication Utilization Based
On Thompson’s Theory (Study at the Regional Library and Archives Service
of Jambi Province). The purpose of this study is to find out how the utilization
of serial publication at the Regional Library and Archives Service of Jambi
Province, to find out how the evaluation system of serial publication at the
Regional Library and Archives Service of Jambi Province and to find out the
obsstacles in evaluating of serial publication at the Regional Library and
Archives Service of Jambi Province. This study uses descriptive qualitative
methods with data collection techniques are observation, interviews and
documentation. The results of this study indicate that the utilization of serial
publication at the Regional Library and Archives Service of Jambi Province,
can be seen from three indicators are intensity of use, frequency of use and
amount used. Intensity of use can be seen from user visit rate, where the level
of visitor visits at the Regional Library and Archives Service of Jambi
Province is still very low with the intensity of the visit erratic. Frequency of
use can be seen from the frequency level of the user using the serial
publication, where the frequency of use serial publication at the Regional
Library and Archives Service of Jambi Province is still very low. Amount
used can be seen from the level of dependence user to collections, where the
user has no dependencies to serial publication, because the available serial
publications is not relevant to their coursework or thesis. Evaluation system
applied at the Regional Library and Archives Service of Jambi Province is inhouse use studies. There are several factors that become obstacles in
evaluating collection of serial publication are nothing standard guidelines for
evaluating collections, time, and limited funds.
Keywords: Collection evaluation, serial publication
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ABSTRAK
Desi Ratnawati. 2021. Evaluasi Pemanfaatan Koleksi Terbitan Berseri
Berdasarkan Teori Thompson (Studi Terhadap Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi). Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas
Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi. Pembimbing I: H. Mislan, S.Pd., M.Pd. dan Pembimbing II:
Syamsuddin, S.Ag., S.IPI., M.M.
Penelitian membahas tentang Evaluasi Pemanfaatan Koleksi Terbitan Berseri
Berdasarkan Teori Thompson (Studi Terhadap Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi, untuk mengetahui bagaimana sistem evaluasi
koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi dan untuk mengetahui hambatan dalam evaluasi koleksi terbitan berseri
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi dapat dilihat dari tiga indikator yaitu intensitas penggunaan,
frekuensi penggunaan dan jumlah yang digunakan. Intensitas penggunaan bisa
dilihat dari tingkat kunjungan pemustaka, dimana tingkat kunjungan
pemustaka di Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan masih sangat rendah
dengan intensitas kunjungan yang tidak menentu. Frekuensi penggunan
dilihat dari tingkat keseringan pemustaka menggunakan koleksi terbitan
berseri, dimana frekuensi pengggunaan koleksi terbitan berseri di Dinas
Perpustakaan Dinas Perpustakaan masih sangat rendah. Jumlah yang
digunakan dapat dilihat dari tingkat ketergantungan pemustaka terhadap
koleksi, dimana pemustaka tidak memiliki ketergantungan terhadap koleksi
terbitan berseri, karena koleksi terbitan berseri yang tersedia tidak sesuai
dengan minat dan tidak relevan dengan tugas kuliah atau skripsi mereka.
Sistem evaluasi koleksi terbitan berseri yang diterapkan di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu kajian pengguna di tempat. Ada
beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan evaluasi koleksi
terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu
tidak ada pedoman standar evaluasi koleksi, waktu, dan dana yang terbatas.
Kata kunci: Evaluasi Koleksi, Terbitan Berseri
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Koleksi merupakan unsur utama di perpustakaan, sebab layanan
perpustakaan tidak bisa berlangsung secara baik tanpa di dukung oleh koleksi
yang cukup. Agar pelayanan perpustakaan dapat berjalan dengan baik, pihak
perpustakaan perlu berupaya menyediakan sumber-sumber informasi atau
koleksi yang berkaitan dengan kebutuhan informasi pemustaka.
Koleksi perpustakaan merupakan seluruh bahan pustaka yang dihimpun,
dikelola serta dirawat oleh perpustakaan yang kemudian akan dilayankan
kepada pengguna perpustakaan agar dapat dimanfaatkan. Setiap perpustakaan
memilki kebutuhan koleksi yang berbeda-beda, hal tersebut bergantung pada
jenis serta tujuan perpustakaan yang terkait.2
Koleksi yang tersedia di perpustakaan tidak hanya terdiri dari buku saja,
namun juga terdiri dari berbagai jenis cetakan serta rekaman. Koleksi yang
tercetak meliputi buku, terbitan berseri misalnya majalah, jurnal, surat kabar,
dan lainnya. Sementara itu koleksi rekaman meliputi video kaset, kaset,
piringan hitam, audio visual, CD-ROM, microfilm, mikrofis. Dari beragam
macam koleksi yang tersedia di perpustakaan, terbitan berseri merupakan
salah satu koleksi penting dan paling update di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.3
Sejak berkambangnya industri penerbitan di Indonesia, berbagai jenis
publikasi ataupun terbitan baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik terus
bermunculan. Salah satu publikasi yang terbanyak di terbitkan saat ini yaitu
terbitan berseri. Terbitan berseri yaitu terbitan yang diterbitkan di dalam satu
2

Ricie Hijratul Hazmi, Pemanfaatan Koleksi Umum Oleh Pemustaka di Kantor
Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan, Jurnal Ilmu Komunikasi
Perpustakaan
dan
Kearsipan,
Vol.
3,
No.
1,
2014,
hal.
87-88
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/5690/4468 di akses pada 30 November
2020
3
Fernando Ginting, Pengelolaan Terbitan Berseri pada Perpustakaan STMIK Neumann
Medan,
(Medan:
Universitas
Sumatera
Utara,
2011),
hal.
9
https://123do.com/document/lzgw9iny-pengelolaan-terbitan-berser-pada-perpustakaan-stmikneumann-medan.html?utm_source=related_list di akses pada tanggal 30 November 2020
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judul yang sama, yang diberi nomor, dan diterbitkan dengan teratur
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam terbitan berseri,
diantaranya majalah, jurnal, bulletin, tabloid, surat kabar, laporan tahunan dan
sebagainya.4
Terbitan berseri yaitu publikasi yang direncanakan akan terbit terusmenerus dalam waktu yang tidak menentu. Terbitan berseri mempunyai
karakteristik khusus, misalnya tingkat kemuktahiran yang yang lebih tinggi
dari koleksi monograf, terbit secara berkesinambungan. Salah satu fungsi
terbitan berseri yaitu sebagai wadah untuk menampung ide atau gagasan
secara cepat, mendukung dan memfasilitasi penelitian, serta menambah
wawasan.5
ALA Glossary Of Library and Information Science, memberikan definisi
terbitan berseri sebagai sebuah terbitan yang terbit secara berurutan, bagian
demi bagian, dengan jarak penerbitan yang tetap serta diterbitkan terusmenerus tanpa batasan waktu.6
Terbitan berseri merupakan koleksi penting di perpustakaan, terbitan ini
sangat bermanfaat untuk ilmuan yang bergerak di bidang penelitian serta
pengembangan. Di perpustakaan terbitan ini seringkali dikelola dengan kurang
baik, sehingga menyebabkan pemanfaatannya kurang maksimal.7 Terbitan
berseri sangat istimewa karena informasinya lebih baru serta terkini dan
informasi yang dimuat dalam terbitan berseri ialah sebuah informasi primer.
Terbitan berseri memiliki peranan penting, terutama majalah dan jurnal
ilmiah, yang memberikan ruang dalam penampung gagasan, ide serta
pemikiran seseorang. Pemikiran tersebut dituliskan dalam bentuk karangan
4

Wahid Nashihuddin, Analisis Terbitan Berkala di Bidang Perpustakaan yang Terbit di
Indonesia
https://Www.Researchgate.Net/Publication/316786070_ANALISIS_TERBITAN_BERKALA_BIDANG_ILMU_PERPUSTAKAAN_YANG_TERBIT_DI_IND
ONESIA di akses pada tanggal 9 Februari 2021
5
Aries Hamidah, Pengelolaan Terbitan Berseri di Perpustakaan UIN Sunan Ampel,
(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014) http://digilib.uinsby.ac.id/7385/ di akses pada tanggal 30
november 2020
6
Elva Rahmah, Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Kencana,
2018), hal. 114
7
Janti
G.
Sujana,
Terbitan
Berseri
sebagai
Sumber
Informasi
http://repository.ut.ac.id/4149/1/PUST2250-M1.pdf di akses pada tanggal 10 Februari 2021
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atau tulisan yang termuat di dalam lembaran terbitan berseri. Selanjuntya,
terbitan berseri juga berperan sebagai media dalam menyampaikan ide serta
temuan terbaru di bidang tertentu. Lasa HS mengungkapkan bahwa terbitan
berseri mempunyai tiga peranan penting yakni:
a. Berperan sebagai ruang dalam menerima gagasan, ide atau pengalaman
dari beberapa orang.
b. Berperan sebagai media untuk memaparkan potret fenomena ataupun
peristiwa, atau keadaan yang pernah berlangsung pada berbagai bidang.
c. Berperan menjadi media komunikasi dua arah.
Dari peranan penting yang diungkapkan oleh Lasa HS, terlihat jelas
bahwa terbitan berseri sangat penting, berkaitan dengan kebutuhan pengguna
pada berbagai aktivitas penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.8
Mengingat pentingnya peranan koleksi terbitan berseri dalam lalu lintas
informasi, maka terbitan berseri harus dimanfaatkan secara maksimal. Untuk
mengetahui apakah koleksi terbitan berseri sudah dimanfaatkan secara
maksimal atau belum maka perlu diadakan evaluasi koleksi.
Secara bahasa, evaluasi berarti menilai. Kegiatan evaluasi merupakan
kegiatan menilai mutu suatu hal. Sedangkan secara makna evaluasi koleksi
berarti kegiatan menilai koleksi perpustakaan, yang dinilai dari segi
ketersediaan koleksi untuk pemustaka atau pemanfaatan koleksi oleh
pemustaka.9 Evaluasi koleksi penting untuk dilaksanakan agar dapat
mengetahui ketersediaan serta pemanfaatan koleksi oleh pengguna. Kuantitas
serta Kualitas koleksi perpustakaan sangatlah berdampak bagi kehadiran
perpustakaan. Perpustakaan yang baik ialah perpustakaan yang sanggup
memberikan informasi yang diperlukan oleh pengguna serta bisa menyediakan
informasi yang dapat membantu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh
8

Rendy Andrean, dkk, Pengelolaan Terbitan Berseri di Sekolah Man 2 Palembang,
Jurnal
Iqra’,
Vol.
12,
No.
1,
2018,
hal.
72
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/1853/1486 di akses pada 12 Februari 2021
9
Syukrinur, Evaluasi Koleksi: Antara Ketersediaan dan Keterpakaian Koleksi, Jurnal
Libraria,
Vol.
9,
No.
01,
2017,
hal.
94
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/libraria/article/view/1690 di akses pada 12 Februari 2021
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pengguna. Hasil dari evaluasi koleksi bisa sebagai pertimbangan untuk
pengembangan koleksi. Dengan demikian, harus diadakan kajian ilmiah
melalui penelitian untuk mengetahui jenis, tingkat pemanfaatan serta
ketersediaan koleksi dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka.10
Salah satu unsur terpenting yang menjadikan perpustakaan sering
dimanfaatkan yaitu koleksi yang bisa melengkapi kebutuhan pengguna.
dengan demikian, perpustakaan harus berupaya menyediakan koleksi yang
cukup untuk kepentingan pengguna. 11
Menurut Handoko dalam Lufti Alifandi Handoko (2018:23), terdapat 2
faktor

yang

mempengaruhi

pengguna

untuk

menggunakan

koleksi

perpustakaan, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal yaitu
faktor yang bermula dari dalam diri pengguna yang memberikan pengaruh
bagi pengguna dalam menggunakan koleksi atau menemukan informasi yang
dibutuhkan. Seperti kebutuhan, minat, serta motivasi. Sementara itu, Faktor
ekskternal yaitu faktor yang bermula dari luar, yang memberi pengaruh
kepada penggunanya dalam menggunakan koleksi perpustakaan ataupun
menemukan informasi yang diingikan. Seperti koleksi yang lengkap,
pustakawan yang terampil untuk memberikan layanan, dan sarana dalam
menelusuri informasi.12
Koleksi terbitan berseri sangat diperlukan oleh civitas akademika, seperti
mahasiwa. Mahasiswa sebagai pengguna perpustakaan ialah insan akademik
yang membutuhkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan,
sehingga koleksi terbitan berseri sangat dibutuhkan karena memuat informasi
mutakhir. Koleksi terbitan berseri memiliki keunggulan khusus dibandingkan
koleksi lainnya. Terbitan berseri memuat artikel yang berisi informasi yang
10

Ihwan Arif, Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada Untuk Karya Akhir Mahasiswa: Kajian Analisis Sitasi , Jurnal Berkala Ilmu
Perpustakaan
dan
Informasi,
Vol.
13,
No.
02,
2017,
hal
157
http://jurnal.ugm.ac.id/bip/article/view/27494 di akses pada 10 Februari 2021
11
Elva Rahmah, Testiani Makmur, Kebijakan Sumber Informasi Perpustakaan: Teori dan
Aplikasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal138
12
Lutfi Alifandi Handoko, Model Pemanfaatan Koleksi Skripsi Digital dalam Memenuhi
Kebutuhan Informasi Oleh Pemustaka http://repository.upi.edu/33921/ di akses pada tanggal
10 Februari 2021
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mutakhir dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang aktual.
Terbitan berseri dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran serta
penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa.13
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 3 menyebutkan bahwa terbitan berkala ilmiah
bertujuan meregistrasi kegiatan kecendekian, menyertifikasi hasil kegiatan
yang memenuhi persyaratan ilmiah, mendiseminasikannya secara meluas
kepada khalayak ramai dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan
kecendekian ilmuan dan pandit yang dimuatnya. Sementara itu Pasal 4
menyebutkan bahwa terbitan berkala ilmiah memuat artikel dari penulis yang
dapat

berafiliasi

dengan

perguruan

tinggi,

lembaga

penelitian

dan

pengembangan, organisasi profesi atau industri.14
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ialah salah satu
perpustakaan umum di Provinsi Jambi yang berlokasi di Jalan Purboyo
Kolopaking, Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai pura, Kota Jambi, Provinsi
Jambi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mempunyai
beberapa layanan yaitu layanan anak, layanan sirkulasi, layanan deposit, serta
layanan referensi.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, peneliti menemukan bahwa
koleksi terbitan berseri yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi terlihat belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh pengguna.
Hal tersebut dapat diketahui dari rendahnya angka kunjungan pemustaka di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yang bisa diketahui dari
tabel berikut.

13

Christian A.W Terinf, Antonius Bohan, Eva A. Marentek, Pemanfaatan Koleksi
Terbitan Berseri Oleh Pengguna di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Manado, Acta
Diurma
Komunikasi
Vol.
3,
No.
4,
2021,
hal.
2
https://ejounal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/36026 di akses pada
25 Oktober 2021 di akses pada 25 Oktober 2021
14
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
Tentang terbitan berkala
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Tabel. 1.1
Jumlah pengunjung
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bulan
November 2020
Desember 2020
Januari 2021
Februari 2021
Maret 2021
April 2021
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2020 dan 2021

Jumlah Pengunjung
147
142
102
218
245
116
970

Berdasarkan tabel di atas bisa diketahui jumlah pengunjung selama enam
bulan terakhir yaitu berjumlah 970 pengunjung. Terbitan berseri yang tersedia
pun cukup beragam mulai dari majalah, jurnal, koran, prosiding dan buletin,
tetapi pemustaka tidak tertarik memanfaatkannya. Berikut ini tabel jumlah
koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi.
Tabel. 1.2
Jumlah Terbitan Berseri
No.
Nama Terbitan Berseri
1.
Majalah
2.
Jurnal
3.
Koran
4.
5.

Prosiding
Buletin

Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

Jumlah Eksemplar
1150
380
112 (koran yang dilayankan per
bulan)
12
450
1992

Pemanfaatan koleksi terbitan berseri penting bagi perpustakaan, agar
dapat mengukur keberhasilan perpustakaan dalam memberikan kepuasan serta
memenuhi kebutuhan para penggunanya. Untuk itu perlu diadakan sebuah
penelitian lebih lanjut agar dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan koleksi
terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
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Dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dengan judul “Evaluasi Pemanfaatan Koleksi
Terbitan Berseri Berdasarkan Teori Thompson (Studi Terhadap Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi)”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
2. Bagaimana sistem evaluasi koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
3. Apa hambatan dalam evaluasi koleksi terbitan berseri di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan koleksi terbitan berseri di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
b. Untuk mengetahui bagaimana sistem evaluasi koleksi terbitan berseri
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
c. Untuk mengetahui hambatan dalam evaluasi koleksi terbitan berseri di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
2. Kegunaan penelitian
a. Kegunaan ilmiah
1) Dapat

meningkatkan

pengetahuan

dalam

bidang

ilmu

perpustakaan.
2) Diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan wawasan peneliti
untuk menggunakan teori-teori yang sudah dipelajari sesuai realita
di lapangan.
b. Kegunaan bagi lembaga
1) Sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk meningkatkan
pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi.
7

2) Penelitian diharapkan bisa menjadi sebagai referensi bagi
penelitian selanjutnya, terkhusus penelitian yang berkaitan dengan
evaluasi pemanfaatan koleksi dan terbitan berseri.
D. Batasan Masalah
Supaya tujuan penelitian ini terarah serta jelas, peneliti memfokuskan
penelitian ini pada evaluasi pemanfaatan koleksi terbitan berseri di kalangan
akademis khususnya mahasiswa.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Evaluasi Koleksi
1. Pengertian Evaluasi Koleksi
Evaluasi koleksi merupakan kegiatan menilai koleksi perpustakaan
baik itu dari ketersediaan koleksi untuk pemustaka ataupun penggunaan
koleksi tersebut oleh pemustaka. Evaluasi koleksi perpustakaan sangat
pentinh untuk dilaksanakan dengan rutin, sebab bisa membantu
perpustakaan untuk memahami dengan menyeluruh terhadap koleksi yang
ada dan sebesar apa kebutuhan pemustaka yang bisa dipenuhi oleh
perpustakaan sebagai tujuan dari kegiatan pengembangan koleksi yang
akan dilakukan.
Evaluasi koleksi ialah cara perpustakaan dalam menilai kegunaan
serta hasil guna koleksi untuk pemenuhan kebutuhan pemustakanya.
Evaluasi perlu dilakukan secara teratur agar koleksi yang ada sesuai
berdasarkan perkembangan serta perubahan kebutuhan pemustaka.15
Menurut Thompson dalam Elva Rahmah (2015:139) mengatakan
bahwa untuk mengukur konsep pemanfaatan koleksi perpustakaan dapat
diukur dengan tiga indikator yaitu intensitas penggunaan, frekuensi
penggunaan, dan jumlah koleksi yang digunakan.
a. Intensitas Penggunaan
Memperlihatkan tentang sejauh mana kehebatan serta kehandalan
koleksi yang tersedia di perpustakaan. Intensitas penggunaan dapat
diketahui dari kunjungan yang dilakukan pemustaka. Jika pemustaka
rutin ke perpustakaan dan menggunakan koleksi perpustakaan maka
dapat dikatakan bahwa koleksi yang tersedia di perpustakaan
diperlukan serta berguna untuk pemustaka.

15

Elva Rahmah, Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi. Hal. 238
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b. Frekuensi Penggunaan
Memperlihatkan tingkat keseringan pemustaka memanfaatkan
koleksi dalam kebutuhan informasinya. Pemanfaatan koleksi tidak
sekedar dilihat dari pemanfaatan koleksi saja tetapi juga dari
penggunaan sarana prasarana perpustakaan.
c. Jumlah Koleksi yang digunakan
Menunjukkan sejauh mana ketergantungan pengguna kepada
koleksi perpustakaan. Dalam hal ini penggunaan koleksi tidak sekedar
meminjam koleksi saja tetapi juga membaca koleksi di tempat.16
2. Tujuan Evaluasi Koleksi
Adapun tujuan evaluasi koleksi dilakukan yaitu sebagai berikut:
a. Untuk memahami lebih akurat tentang sifat, kedalaman dan kegunaan
koleksi.
b. Dapat menilai kebijakan pengembangan koleksi.
c. Menilai kapasitas koleksi untuk mendukung penelitian atau
kurikulum.
d. Menyesuaikan dengan kebijakan penyiangan.
e. Mengidentifikasi kesenjangan koleksi di perpustakaan.
f. Menilai seberapa baik mampu memenuhi kebutuhan pengguna.
g. Dasar pertimbangan untuk alokasi anggaran pengadaan.17
Evans mengatakan tujuan evaluasi koleksi terdiri dari 2 kategori
yaitu alasan eksternal serta alasan internal.
a. Alasan Internal
1) Untuk kebutuhan pengembangan koleksi
a) Untuk mengetahui cakupan koleksi yang sesungguhnya
b) Untuk mengetahui kedalaman koleksi seperti jumlah serta
jenis koleksi.

16

Elva Rahmah, Testiani Makmur, Kebijakan Sumber Informasi Perpustakaan: Teori dan
Aplikasi. Hal. 139
17
Elva Rahmah, Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi. Hal. 239
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c) Untuk mengetahui koleksi yang dipinjam serta penggunaan
koleksi di tempat.
d) Nilai keuangan
e) Bidang-bidang koleksi yang kuat.
f) Bidang-bidang koleksi yang lemah.
g) Permasalahan pada peraturan serta program pengembangan
koleksi.
h) Perubahan-perubahan yang perlu diubah terhadap program
yang tersedia
i) Seberapa baik petugas dalam melakukan pengembangan
koleksi.
j) Menyajikan data untuk pengembangan koleksi.
k) Menyajikan data untuk weding.
l) Menyajikan data untuk menentukan kebutuhan secara
keseluruhan.
2) Keperluan anggaran
a) Menentukan dana utuk memperkuat koleksi yang lemah.
b) Menentukan dana untuk mempertahankan koleksi yang kuat.
c) Menentukan dana untuk pengembangan koleksi restropektif.
d) Menentukan dana secara menyeluruh.
b. Alasan Eksternal
1) Kebutuhan bagi lembaga
a) Kinerja perpustakaan kurang, cukup ataupun diatasrata-rata.
b) Permintaan anggaran masuk akal.
c) Apakah anngaran yang diberikan memberikan dorongan yang
sesuai.
d) Perpustakaan sebanding dengan perpustakaan lainnya.
e) Apakah ada alternatif untuk perluasan ruang, misalnya melaui
weding atau cara lain.
f) Apakah koleksi yang tersedia terlalu tua.
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g) Terdapat koordinasi yang cukup pada program pengembangan
koleksi, yaitu perpustakaan benar-benar membutuhkan koleksi
terpisah.
h) Apakah tingkat duplikat sesuai
i) Apakah biaya atau keuntungan masuk akal
2) Kebutuhan ekstra organisasi
a) Menyediakan data untuk kelompok akreditasi.
b) Menyediakan data untuk sponsor
c) Penyedia informasi untuk berbagai jaringan, konsorium, serta
program kerjasama yang lain.
d) Memberikan informasi kepada donatur.18
3. Manfaat Evaluasi Koleksi
Adapun dua alasan mengapa perpustakaan harus melakukan evaluasi
koleksi, diantaranya yakni:
a. Hasil dari evaluasi koleksi bisa dijadikan untuk pertimbangan pada
pengembangan koleksi. Dengan adanya evaluasi koleksi perpustakaan
bisa mendapatkan gambaran koleksi apa yang selalu digunakan
sehingga harus diadakan serta koleksi apa yang jarang digunakan atau
kurang diminati oleh pengguna sehingga tidak perlu diadakan.
Melalui evaluasi koleksi, anggaran dalam kebutuhan pengadaan
koleksi bisa lebih terarah dan sesuai target.
b. Alasan lainnya mengapa evaluasi koleksi perlu dilakukan yaitu guna
kebutuhan informasi organisasi perpustakaan serta keperluan di luar
organisasi. Perpustakaan harus mempunyai koleksi yang lengkap serta
mendukung kinerja organisasi induknya dan visi, misi. Koleksi yang
baik yaitu koleksi yang berdasarkan latar belakang pengguna
perpustakaan serta lingkungan dan bisa mencukupi kebutuhan serta
keinginan informasi pengguna. Saat koleksi yang tersedia susuai

18

G.Edward Evans, Developing Library and Information Science, (London: Libraries
United, 2005), hal. 431-432
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dengan tujuan perpustakaan serta kebutuhan pengguna pada
pengadaan koleksi, maka pengguna akan selalu menggunakan koleksi.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa evaluasi koleksi berguna
untuk bahan pertimbangan untuk mengembangkan koleksi untuk
pemenuhan kebutuhan informasi pengguna selain kebutuhan organisasi
dan untuk mendukung visi misi.
4. Kriteria Evaluasi Koleksi
Evaluasi koleksi bertujuan dalam efektifitas serta efisiensi. Suatu
kriteria untuk menilai layanan perpustakaan yang baik ialah dinilai dari
mutu koleksi. Oleh karena itu, kriteria evaluasi koleksi yang ditentukan
perlu berhubungan dengan tujuan tersebut. Beberapa kriteria evaluasi
koleksi diantaranya yaitu:
a. Intensitas penggunaan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
informasi penggunanya.
b. Jenis koleksi yang terbanyak diperlukan serta yang berhubungan
dengan tingkat pengetahuan serta kebutuhan pengguna yang dilayani.
c. Kemuktahiran koleksi bergantung dengan kebutuhan serta minat
penggunanya. 19
5. Metode Evaluasi Koleksi
Adapun berbagai teknik evaluasi koleksi yang dapat diterapkan
dalam menentukannya bergantung pada tujuan serta kedalaman dari
proses evaluasi. Berdasarkan George Bonn dalam artikelnya “Evaluation
of The Collection” yang di kutip oleh Evans, ada 5 pendekatan evaluasi
koleksi yakni:
a. Kompilasi statistik kepemilikan
b. Daftar standar pemeriksaan (daftar isi serta daftar pustaka)
c. persepsi dari pemustaka
d. Lihat koleksi dengan real time

19

Syukrinur, Evaluasi Koleksi: Antara Ketersediaan dan Keterpakaian Koleksi. Hal.97-

98
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e. Standar implementasi (menggunakan beberapa cara yang dijelaskan
diatas), daftar kemampuan pengiriman dokumen perpustakaan, serta
tidak ada kelompok khusus pengguna terkait.20
ALA (American Library Association) dalam Evans (2005:434)
membagi metode untuk evaluasi koleksi perpustakaan menjadi metode
berpusat pada koleksi serta berpusat pada pengguna.
a. Metode Terpusat Pada Koleksi
1) Membandingkan berbagai standar koleksi
2) Membandingkan data statistik
3) Penilaian dari pakar
4) Penyesuaian pada daftar bibliografi ataupun katalog
b. Metode Tepusat Pada Pengguna
1) Melakukan analisis statistik pinjam antar perpustakaan.
2) Meminta persepsi penggunanya.
3) Mengkaji pengguna di tempat.
4) Tes penyampain dokumen.
5) Mengkaji sirkulasi.
6) Mengkaji sitiran.
7) Pemeriksaan ketersediaan koleksi.21
B. Pemanfaatan Koleksi
1. Pengertian Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan
Pemanfaatan berawal dari kata manfaat yang artinya faedah, guna,
dan diberi awalan “pe” serta akhiran “an” yang artinya proses, cara atau
perbuatan memanfaatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
pemanfaatan diartikan sebagai upaya memanfaatkan.22 Berarti dapat
disimpulkan bahwa pemanfaatan koleksi adalah suatu proses yang
dilakukan pemustaka dalam memanfaatkan bahan pustaka.

20

G. Edward Evans, Developing Library and Information Science. Hal. 433
G. Edward Evans, Developing Library and Information Science. Hal. 434
22
Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),
hal. 710
21
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Pemanfaatan koleksi merupakan kegiatan pokok di perpustakaan,
yaitu mencetak koleksi digital, meminjam, fotokopi koleksi tercetak, serta
membaca koleksi yang tersedia di perpustakaan. Suatu perpustakaan
dapat diakui keberadaannya apabila perpustakaan tersebut banyak
dimanfaatkan oleh pengguna. Salah satu cara untuk melihat kemanfaatan
sebuah perpustakaan yaitu bisa diketahui dari kegunaan koleksi oleh
pengguna. Agar koleksi dimanfaatkan oleh pengguna maka perpustakaan
perlu berusaha memberikan koleksi yang sesuai berdasarkan kebutuhan
informasi pengguna.
Berdasarkan

penjelasan

diatas

dapat

dikatakan

bahwasanya

pemanfaatan koleksi ialah upaya yang dilakukan pengguna untuk mencari
atau mengakses koleksi perpustakaan, baik itu koleksi tercetak ataupun
koleksi digital.23
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemanfaatan Koleksi
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemustaka dalam
pemanfaatan koleksi yakni:
a. Faktor Internal
1) Kebutuhan
Kebutuhan yang dimaksud disini yaitu kebutuhan terhadap koleksi
perpustakaan untuk sumber informasi.
2) Motif
Merupakan penggerak, alasan atau dorongan yang membuat
pemustaka tertarik memanfaatkan koleksi perpustakaan.
3) Minat
Minat yaitu kecenderungan besar terhadap sesuatu. Misalnya
kecenderungan terhadap informasi tertentu.

23

Lutfi Alifandi Handoko, Model Pemanfaatan Koleksi Skripsi Digital dalam Memenuhi
Kebutuhan Informasi Oleh Pemustaka http://repository.upi.edu/33921/ di akses pada tanggal
20 Maret 2021
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b. Faktor Eksternal
1) Kelengkapan koleksi
Kelengkapan koleksi menjadi ketertarikan untuk pemustaka dalam
menggunakan koleksi perpustakaan serta dengan tersedianya
koleksi yang lengkap pemustaka bisa mendapatkan informasi
yang diperlukan.
2) Keterampilan pustakawan
Kreativitas pustakawan untuk melayani pemustaka bisa diketahui
dari kecepatan serta ketepatannya dalam memberikan pelayanan.
3) Ketersediaan alat penelusuran informasi
Dengan tersedianya fasilitas penelusuran informasi maka akan
memudahkan pemustaka dalam temu kembali informasi.24
3. Pemanfaatan Koleksi Terbitan berseri
Terbitan berseri temasuk kategori koleksi referensi yang membantu
pemustaka dalam memberikan keterangan berbagai informasi. Menurut
Puwono yang dikutip Elva Rahmah, agar pelayanan referensi bisa
berjalan dengan baik, pustakawan terlebih dahulu perlu memahami
fungsi-fungsi referensi, yakni fungsi bimbingan, fungsi bibliografi, fungsi
pengawasan, fungsi instruksi, serta fungsi informasi.
Jenis layanan terbitan berseri yang bisa diakses oleh pengguna di
setiap perpustakaan tidak sama, hal tersebut bergantung pada kreativitas
pustakawan dalam mengelola terbitan berseri. Szilvassy dalam Elva
Rahmah mengungkap beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh
pengguna perpustakaan yaitu:
a. Layanan baca, pada umumnya koleksi terbitan berseri tidak bisa
dipinjam atau dibawa keluar ruangan oleh pengguna perpustakaan,
melainkan hanya bisa dibaca di dalam ruangan.

24

Novia Istiqomah Nugraeni, Rukiyah, Pemanfaatan Koleksi Naskah Kuno Oleh
Pemustaka di Perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegara Surakarta, Jurnal Ilmu
Perpustakaan, Vol. 1 No. 1 2018 http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22814
di akses pada 25 Agustus 2021
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b. Layanan

kerjasama,

perpustakaan

dapat

bekerjasma

dengan

perpustakaan lainnya jika terbitan berseri yang dibutuhkan oleh
pengguna tidak ada di perpustakaan.
c. Layanan fotokopi, koleksi yang tidak bisa dipinjam atau dibawa ke
luar ruangan bisa difotokopi.
Menurut Zen dalam Elva Rahmah jenis layanan lain yang bisa
diakses oleh pengguna yaitu:
a. Fotokopi artikel menarik, pustakawan akan menginformasikan artikel
menarik kepada pengguna potensial perpustakaan.
b. Fotokopi daftar isi, hal ini bertujuan agar pengguna potensial
perpustakaan bisa mengetahui informasi dalam terbitan berseri yang
tersedia di perpustakaan.
c. Paket infomasi, layanan ini berupa permintaan pengguna tentang
subjek tertentu yang berasal dari beberapa artikel yang memuat subjek
yang sama atau saling berhubungan.25
C. Terbitan Berseri
1. Pengertian Terbitan Berseri
Terbitan berseri ialah terbitan yang diupayakan terbit terus-menerus
tanpa batasan waktu, memuat informasi yang masih baru serta menarik,
serta disusun oleh beberapa orang. Terbitan tersebut di terbitkan oleh
sebuah instansi, kelompok, ataupun organisasi profesi yang menyusun
redaksi untuk penanggung jawab. Terbitan ini diterbitkan

dengan

frekuensi tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, kuartalan,
semesteran, bahkan tahunan. Untuk menyatakan urutan digunakan tahun
ke-, volume, nomor, bulan, atau edisi. Pada umumnya terbitan berseri
memiliki Nomor Standar Serial Internasional (ISSN) yang diperoleh dari
Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. Terbitan berseri terdiri atas
majalah, jurnal, surat kabar, bulletin dan lain-lain.

25

Elva Rahmah, Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi. Hal. 115-116
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Dengan perkembangan teknologi informasi, kini telah banyak jurnal
yang muncul dalam bentuk elektronik (e-journal) dan bisa dilanggan.
harga langganan e-journal ini memang terbilang cukup mahal, namun
bila pemakainya banyak, maka untuk jangka panjang sebenarnya
termasuk murah. E-journal ada beberapa jenis, antara lain Ebsco, IEEE
Computer, Direct Science, ProQuest, dan masih banyak yang lainnya.26
Menurut Davinson dalam F. Rahayuningsih terbitan berseri adalah
publikasi yang diterbitkan secara tidak teratur, namun biasanya teratur,
dalam kurun waktu tertentu. Setiap terbit diberikan nomor secara urut
serta tanggal dengan serangkaian penerbitan tanpa batas. Karakteristik
khusus dari terbitan berseri yaitu memuat banyak artikel atau tulisan
secara terpisah yang bersumber dari pengarang yang berbeda-beda.27
Terbitan berseri memiliki periode terbit tertentu. Periode terbit
merupakan jarak waktu penerbitan dari penerbitan sebelumnya ke
penerbitan berikutnya. Periode penerbitan antara lain, yaitu harian,
mingguan, dwi mingguan, bulanan, dwi bulanan, tri bulanan, enam
bulanan dan tahunan.28
2. Jenis-Jenis Terbitan Berseri
Adapun berbagai macam terbitan berseri beberapa diantaranya yaitu
majalah, surat kabar, tabloid, jurnal ilmiah, dan prosiding.
a. Majalah
Majalah terdiri atas dua jenis, yakni majalah populer serta
majalah ilmiah populer. Majalah populer yaitu majalah yang
menggunakan bahasa yang praktis sehingga mudah dipahami oleh
orang

awam,

menyampaikan

informasi

terbaru,

kebanyakan

artikelnya di tulis oleh wartawan dari majalah namun ada juga artikel
yang ditulis oleh orang lain. Topik yang dikaji dalam majalah populer

26

Lasa HS, Manajemen Perpustakaan Sekolah, Cet 3, (Yogyakarta: Pinus BookPublisher,
2009), hal. 59
27
F. Rahayu Ningsih, Pengelolaan Perpustakaan, Ed. 1, Cet. 2, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2013), hal. 24
28
F. Rahayu Ningsih, Pengeloaan Perpustakaan. Hal. 26
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sifatnya lebih luas, namun ada juga fokus terhadap topik tertentu.
Sedangkan majalah ilmiah yaitu majalah yang memuat tulisan yang
sifatnya keilmuan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian serta
memakai bahasa yang bisa di pahami oleh masyarakat. Namun ada
juga beberapa majalah ilmiah yang dengan topik khusus, dan
beberapa diantaranya sulit dipahami dan biasanya hanya dipahami
oleh orang-orang dibidang keimuan tertentu.29
b. Surat Kabar
Surat kabar yaitu terbitan berbentuk lembaran kertas yang tidak
di jilid, dengan frekuensi terbit harian, memuat berita, pengumuman,
laporan, pemikiran actual ataupun informasi yang harus segera di
ketahui masyarakat. Isinya tidak terbatas oleh subyek tertentu serta
memuat

informasi

ataupun

berita

yang

senang

hangat

di

perbincangkan di masyarakat.
c. Tabloid
Tabloid merupakan publikasi yang serupa dengan surat kabar
tetapi tidak terbit setiap hari, melainkan terbit mingguan atau
dwimingguan. Tabloid memuat informasi tertentu.30
d. Jurnal Ilmiah
Jurnal ilmiah ialah terbitan yang memuat laporan hasil penelitian,
artikel ataupun informasi ilmiah lainnya di bidang tertentu yang
diterbikan secara berkesinamungan oleh sebuah organisasi, baik itu
lembaga keilmuan ataupun organisasi profesi.31
e. Prosiding
Prosiding merupakan catatan atau laporan pertemuan dari sebuah
organisasi profesi ataupun kelompok ilmiah sebuah lembaga yang di
lengkapi

dengan

laporan

ataupun

makalah-makalah

yang

29

Elva Rahmah & Testiani Makmur, Kebijakan Sumber Informasi Perpustakaan: Teori
dan Aplikasi. Hal. 77
30
F. Rahayuningsi, Pengelolaan Perpustakaan. Hal. 26
31
F. Rahayuningsih, Pengelolaan Perpustakaan. Hal. 27
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dipresentasikan pada pertemuan. Prosiding disebut sebagai laporan
simposium atau laporan konferensi.32
3. Ciri-Ciri Terbitan Berseri
Terbitan berseri memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:
a. Terbit secara terus-menerus dan berurutan dengan periode terbit
tertentu.
b. Memiliki nomor ISSN (International Standard Serial Number).
c. Dikelola oleh redaksi.
d. Memuat berbagai informasi (berita, artikel, fakta, pengumuman,
maupun informasi di bidang tertentu).
e. Setiap kali terbit berisi beberapa artikel yang di tulis oleh beberapa
penulis yang berbeda.
f. Artikel atau tulisan yang sebagai isi terbitan umumnya tidak terlalu
panjang seperti buku teks.33
D. Studi Relevan
Studi relevan atau dikenal juga sebagai kajian terdahulu penting sebagai
referensi dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Kegunaan studi relevan
yaitu untuk mengetahui hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Karena
penelitian terdahulu dapat dijadikan panduan serta pendukung dalam
melaksanakan sebuah penelitian.34 Berikut ini beberapa penelitian yang
relevan dengan penelitian ini.

32

Lily Sudria Wenny, Pengelolaan Terbitan Berseri, Jurnal Al-Maktabah, Vol. 11, No.
2, 2012, hal. 103 http://journal.uinjkt.ac.id/index.phpal-maktabah/article/view/1596 di akses
pada 20 Juni 2021
33
Lasa Hs, Manajemen Perpustakaan Sekolah. Hal. 59-60
34
I made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori,
Penerapan, dan Riset Nyata, (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hal. 43
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Tabel 2.1
Studi Relevan
No. Peneliti
Farikh
1.
Faruk
Mufasir

2.

Gina
Agustina

Sumber
https://repo
sitory.uinjk
t.ac.id

Judul
Evaluasi
Pemanfaatan dan
Ketersediaan
Koleksi
Perpustakaan FAH
UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta
Berdasarkan
Analisis Sitiran
Artikel Karya
Ilmiah pada Jurnal
Al-Turas 2019

repository. Evaluasi
uinjambi.ac Pemanfaatan
.id
Koleksi
Perpustakaan
Fakultas Adab dan

Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian
yakni 67 artikel
didapat 1.566
sistiran dengan rataratanya 23,37%
sitiran, buku adalah
literature yang
terbanyak di sitir
dengan frekuensi
1.339 (78%), judul
buku yang terbanyak
di sitir dalam artikel
jurnal al-turas
tahun2017-2019
ialah linguistic
umum, pengarang
yang terbanyak di
sitir ialah Abdul
Chaer dengan
frekuensiya 50
sitiran (31,06%),
bahasa literature
yang di sitir
beberapa memakai
bahasa Indonesia
dengan frekuensinya
892 sitiran
(56,96%), paro
hidup literature yang
di sitir dalam artikel
ialah 10 tahun,
ketersediaan koleksi
menurut judul buku
yang selau di sitir
ialah 54 judul buku
yang ada.
Hasil dari penelitian
ini ialah koleksi
monograf yang di
gunakan yakni 423
sitiran dari 30 judul
21

Humaniora
Melalui Analisis
Sitiran pada
Skripsi Mahasiswa
Jurusan Ilmu
Perpustakaan

3.

Mardiana

Perpustaka
an Adab
dan
Humaniora

Evaluasi
Pemanfaatan
Koleksi Referensi
di Perpustakaan
Arsip dan

skripsi, pada
mahasiswa angkatan
2016 mayoritas
menyitir koleksi
monograf 52,72%,
pada mahasiswa
angkatan 2017
hampir setengahnya
memanfaatkan
koleksi monograf
42,28%. Paro hidup
koleksi yang disitir
mahasiswa tahun
2016 ialah 6 tahun
serta paro hidup
koleksi yang disitir
mahasiswa tahun
2017 ialah 4 tahun.
bahasa koleksi
monograf yang
dimanfaatkan
mahasiswa tahun
2016 serta 2017
seluruhnya
memanfaatkan
bahasa Indonesia.
Ketersediaan koleksi
monograf yang
disitir oleh
mahasiswa jurusan
ilmu perpustakaan
tahun 2016 serta
2017 hanya 9,56%.
Sementara, koleksi
monograf di sitir
mahasiswa jurusan
ilmu perpustakaan
angkatan 2016 serta
2017 yang tidak
tersedia yaitu
90,44%.
Hasil penelitian ini
menunjukkan
bahwasanya
pemanfaatan koleksi
referensi di
22

Dokumentasi
Kabupaten Bungo

Perpustakaan Arsip
dan Dokumentasi
Kabupaten Bungo
belum dimanfaatkan
dengan baik oleh
pengunjung. Faktor
yang menjadi
kendala untuk
penggunaan koleksi
referensi di
Perpustakaan Arsip
dan Dokumentasi
Kabupaten Bungo
yaitu ruangan
layanan referensi
yang tidak memadai,
kondisi koleksi yang
kurang dan tidak
mutakhir, kurangnya
pemahaman
pemustaka tentang
koleksi referensi,
tidak ada bimbingan
pemakaidan
minimnya
pustakawan ahli.
Kebijakan strategi
penggunaan koleksi
referensi di
Perpustakaan Arsip
dan Dokumentasi
Kabupaten Bungo
yaitu meningkatkan
kualitas pustakawan
dan mutu pelayanan,
kebijakan
pengembangan
koleksi,
meningkatkan
hubungan kerjasama
dan promosi atau
pengenalan
perpustakaan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk
memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti gagasan,
motivasi, kegiatan, perilaku, dan lainnya, dengan menyeluruh serta di
deskripsikan berupa dalam bentuk bahasa serta kata-kata, dalam sebuah
kajian tertentu yang alami serta menerapkan berbagai metode ilmiah.35
Metode penelitian kualitatif

dinamakan sebagai metode penelitian

naturalistik sebab penelitian yang dilaksanakan dalam situasi yang alamiah.
Selain itu metode penelitian kualitatif juga dinamakan dengan metode
etnografi sebab awal mulanya sering diterapkan dalam penelitian bidang
antropologi, budaya, dinamakan dengan metode kualitatif sebab informasi
yang dikumpulkan serta analisisnya bersifat lebih kualitatif.36
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi yang beralamat Jl. Purboyo Kolopaking Simpang IV Sipin
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Provinsi Jambi.
C. Subjek Penelitian
Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan informan ataupun
narasumber, dimana nantinya informan atau narasumber tersebut yang akan
memberi informasi-informasi yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian
ini. Informan ataupun narasumber itulah yang disebut dengan subjek
penelitian. Subjek penelitian dapat berupa orang, benda, ataupun makhluk
hidup yang digunakan untuk sumber data yang diperlukan ketika
mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian.
35

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2016), hal. 6
36
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatatifdan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2016), hal. 8
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Teknik sampel yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu Snowball
Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya
jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak.37
Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Kasi layanan,
pustakawan dan pemustaka.
Kriteria memilih pemustaka sebanyak 15 orang terdiri atas:
1. Pemustaka dari kalangan mahasiswa yang masih aktif dalam proses
pembelajaran.
2. Pemustaka dari kalangan mahasiswa yang merupakan semester akhir yang
sedang dalam proses penyusunan skripsi.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh, diolah serta disajikan
dari sumber utama. Berhubungan dengan hal tersebut peneliti mencari
serta mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik
penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang
didapat langsung oleh peneliti dari observasi serta wawancara dengan
Kasi layanan, pustakawan, dan pemustaka.
b. Data Sekunder
Data sekunder yang data yang didapat, diolah dan disajikan oleh
pihak lain, umumnya berupa jurnal ataupun publikasi.38 Data sekunder
pada penelitian ini yaitu jurnal, buku, dan data yang terdokumentasi
yang berkaitan dengan topik penelitian.

37

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Hal. 219
Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan
Humaniora, (Jambi: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
2018), hal. 45
38
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2. Sumber Data
Sumber data yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati
atau diwawancarai yang merupakan sumber data utama. sumber data
utama dicatat secara tertulis atau melalui perekaman video/audio. Adapun
yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu:
a. Kasi layanan
b. Pustakawan sebanyak 2 orang
c. Pemustaka sebanyak 15
E. Metode Pengumpulan Data
1. Observaasi
Observasi ialah cara mengumpulkan data melalui pengamatan
langsung terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ruang, perilaku,
aktivitas, benda, fenomena dan lain-lain. Observasi sangatlah tepat dalam
mengamati perilaku subjek penelitian misalnya perilaku dalam situasi
tertentu, lingkungan, serta waktu. Tetapi tidak semuanya harus
diobservasi, peneliti hanya sekedar mengamati sesuatu yang berkaitan
dengan penelitian.39 Metode ini digunakan agar mengetahui dan
mengamati langsung bagaimana pemanfaatan koleksi terbitan berseri di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
2. Wawancara
Terdapat dua alasan yang mendasari penggunaan metode ini, pertama,
melalui wawancara peneliti bisa menggali informasi apapun yang
diketahui serta tejadi pada subyek penelitian, serta apa yang ada pada diri
subyek. Selanjutnya apa yang di tanyakan kepada informan dapat berupa
lintas waktu yang berhubungan di masa lalu, saat ini serta masa yang akan
datang.40

39

M. Junaidi Ghony, Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2017),hal. 165
40
M. Junaidi Ghony, Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif. Hal. 175
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Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
wawancara semi-sruktur, yaitu jenis wawancara mendalam, dimana
pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingakan dengan wawancara
terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta
pendapat dan ide-idenya.41
Dalam teknik ini, peneliti memperoleh informasi melalui bertatap
muka langsung dengan informan dan peneliti memberikan pertanyaan
terkait topik penelitian. Wawancara ini mempunyai tujuan untuk menggali
data secara mendalam mengenai evaluasi pemanfaatan koleksi terbitan
berseri Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi ialah dokumen atau catatan peristiwa yang telah lalu.
Dokumen tersebut dalam bentuk karya-karya, gambar, ataupun tulisan dari
seseorang. Dokumen berupa tulisan seperti kebijakan, catatan harian,
peraturan, sejarah hidup dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk sketsa, foto,
gambar hidup, dan sebagainya. Dokumen berupa karya misalnya film,
patung, gambar, dan sebagainya.42 Teknik ini dilakukan dengan melihat
literatur atau dokumen serta informasi-informasi yang terdokumentasi
yang berhubungan dengan topik penelitian.
F. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini peneliti menerapkan analisis data model Miles dan
Huberman yang meliputi 3 proses yakni:
1. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan cara meringkas, menentukan sesuatu
yang penting, berpusat terhadap sesuatu yang dianggap pokok, ditentukan
pola dan temanya. Dengan demikain data yang telah direduksi bisa
memberikan gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam
41

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Hal. 233
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan
R&D, (Bandung: Alfabeta: 2009), hal. 224
42
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pengumpulan data berikutnya, serta menemukannya apabila dibutuhkan.43
Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data dengan cara memfokuskan
pada rumusan masalah penelitian, hal-hal yang tidak berkaitan dengan
penelitian akan di hapuskan, agar pembahasan terarah dan sesuai dengan
tujuan penelitian.
2. Penyajian Data
Menyajikan data bisa dilakukan dalam bentuk berupa hubungan
setiap kategori, penjelasan singkat, grafik, dan sebagainya. Penyajian data
yang sangat kerap di terapkan pada penelitian kualitatif ialah menyajikan
data berupa

teks yang bersifat narasi.44 Penyajian data dimulai dari

membuat gambaran hasil penelitian, yakni informasi-informasi yang sudah
dikumpulkan oleh peneliti dari observasi serta wawancara yang telah
direduksi. Setelah proses tersebut kemudian peneliti akan melakukan
analisis dalam pembahasan.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan pada penelitian kualitatif ialah temuan baru yang
sebelumnya belum ada. Temuan bisa berbentuk uraian ataupun deskripsi
sebuah obyek yang awalnya tidak jelas ataupun kurang jelas, kemudian
setelah dikaji berganti menjadi lebih jelas, bisa berbentuk hubungan sebabakibat ataupun interaktif atau hipotesis.45 Penarikan kesimpulan awal
ditemukan sifatnya masih sementara serta bisa berubah jika tidak
mendapatkan

bukti-bukti

kuat

yang

mendukung

dalam

langkah

pengumpulan data selanjutnya. Namun jika didapatkan bukti yang valid
saat peneliti kembali ke lapangan dalam mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukan ialah kesimpulan yang kuat.

43

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Hal. 247
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Hal. 249
45
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Hal. 253
44
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G. Triangulasi Data
Triangulasi ialah metode yang digunakan untuk memeriksa kebenaran
data diluar data itu sendiri dengan menggunakan hal-hal lain untuk mengecek
ataupun membandingkan dengan data itu. Teknik pemeriksaan yang
digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya.
Triangulasi dengan sumber lainnya yaitu membandingkan dan mengecek
kembali kredibilitas suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat
yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut:
1. Membandingkan informasi yang didapat dari observasi dengan informasi
yang didapat dari wawancara.
2. Membandingkan apa yang mereka katakan di depan umum dengan apa
yang di katakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan informasi yang didapat dari wawancara dengan isi suatu
dokumen yang berkaitan.
4. Membandingkan persepsi orang terkait kondisi atau keadaan penelitian
dengan apa yang di katakan dari waktu ke waktu.
5. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan.46

46

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 330-331
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi
Sebelum pelaksanaan otonomi darah di tahun 2001, Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi (dahulu Perpustakaan
Nasional Provinsi Jambi) didirikan pada tahun 1980 berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
0221/a/ /1980 September 1980, Tetapi baru diresmikan tanggal 4 April
1981, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan
Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kepala
Pusat membawahi Departemen Pengembangan Perpustakaan. dan
Administrasi Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Awal mula berdiri dinamakan dengan Perpustakaan Daerah Provinsi
Jambi yang berlokasi di Jalan Veteran Nomor 169 dengan area seluas
95,40 meter persegi bekas perumahan guru dengan hanya 6 karyawan,
Bapak Ibrahim Budjang selaku direktur perpustakaan, Bapak Surul
Hendry selaku bendahara, dan Hj Hinopifah, BBA, Jambi daerah pada
tahun 1980 Kepala proyek pengembangan perpustakaan pada tahun 1981.
Dr. Prof.,Fuad Hasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia. meresmikan serah terima gedung baru yakni Perpustakaan
Wilayah Jambi pada tanggal 15 September 1985 yang berlokasi di Jl. Rd.
Poerboyo Kolopaking Telanaipura.
Tanggal 6 Maret 1989, dikeluarkan Keputusan Presiden No. 11
Tahun 1989 terkait Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Menurut
Perpres tersebut, Perpusnas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang
berafiliasi serta berkewajiban langsung kepada Presiden Republik
Indonesia

sebagai

wadah

integrasi

30

Perpustakaan

Nasional

RI,

perpustakaan pusat pengembangan serta 26 lembaga pendidikan
Indonesia, serta perpustakaan daerah Kementerian Kebudayaan.
Perpustakaan Nasional mempunyai unit organisasi perpustakaan daerah di
ibukota provinsi. Pustakawan Perpusnas bertanggung jawab langsung dan
mengindahkan petunjuk Gubernur dalam melaksanakan tugasnya. Sejak
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989, Perpustakaan Daerah Jambi
berganti namanya yaitu “Perpustakaan Daerah Jambi”.
Pada tahun 1977, lingkungan Perpustakaan Nasional berubah secara
cepat, yakni perluasan struktur organisasi daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1997. Dalam keputusan ini, Perpusnas
Provinsi atau bekas perpustakaan daerah membentuk aliansi dengan
perpustakaan daerah lainnya. Organisasi dan departemen non-pemerintah
di provinsi tersebut. Berdasarkan Keputusan Presiden No 50 Tahun 1997,
Perpustakaan Kabupaten Jambi berganti “Perpustakaan Nasional Provinsi
Jambi”.
Dari pelaksanaan otonomi daerah, yaitu saat pemerintah pusat
menyerahkan aset P3D Perpusnas Provinsi Jambi kepada Pemerintah
Provinsi Jambi. Oleh karena itu, mulai dari Mei 2001, Perpustakaan
Nasional Provinsi Jambi resmi

sebagai bagian dari organisasi

pemerintahan Provinsi Jambi.
Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi berganti sebagai “Kantor
Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi yang termasuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. Sejak diterbitkannya
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 terkait Pembentukan
Organisasi serta Tata Kerja di 2001. Melalui terbitnya UU No 43 tentang
Perpustakaan pada tahun 2007, adanya perpustakaan ini sebagai hal
terpenting, Undang-undang ini menjadi UU untuk semua kegiatan
perpustakaan dan semua elemen pendukung (yaitu pustakawan, gedung,
koleksi, serta pengguna).
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Kemudian, menurut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 No
15 Tahun 2008, 2 lembaga yakni Panitia Perpustakaan Provinsi Jambi dan
Kearsipan Provinsi Jambi dilebur sebagai Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jambi (BPAD).
Pada tahun 2016 akhir, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi
Jambi No 8 Tahun 2016 terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah di Provinsi Jambi dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 46
Tahun 2016 terkait Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tanggung Jawab
serta Fungsi, dan BPAD Provinsi Jambi. Program Kerja Provinsi Jambi.
Pada awal tahun anggaran 2017 diubah sebagai “Administrasi
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPAD) Provinsi Jambi”. 47
2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
a. Visi
Dalam rangka melaksanakan fungsi serta kewajibannya, Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi perlu unggul serta
konsisten untuk mengembangkan akuntabilitas kinerja, dengan tujuan
yang diungkapkan dalam visi.
“Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang perpustakaan dan
kearsipan yang baik menuju jambi tuntas 2021”.
Visi diatas ialah keinginan yang akan diwujudkan oleh Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi di masa depan, yakni
citra serta cita yang akan dicapai untuk membentuk masyarakat yang
paham informasi serta kearsipan.48
b. Misi
Untuk mendukung tercapainya misi Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi, sehingga ditentukan misinya ialah:
1) Penyelenggaran urusan perpustakaan dan kearsipan yang sfisien
dan efektif untuk mewujudkan Good Governance.
47
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2) Mengembangkan fasilitas dan memberdayakan masyarakat untuk
urusan perpustakaan dan kearsipan yang bermutu.
3) Mengembangkan sumber daya manusia dengan basis kemampuan
serta budaya kerja yang tinggi.
4) Menjaga isi informasi serta mengembangkan sistem pemanfaatan
kearsipan yang berintegrasi dengan sistem nasional dengan basis
teknologi informasi.49
3. Tugas Pokok dan Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi terpusat kepada undang-undang yang sudah ditentukan,
serta melakukan aktivitas teknis perpustakaan dan kearsipan serta
kewajiban lainnya yang ada di bawah tanggung jawab Gubernur.
Dinas perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi memiliki
tanggung jawab membantu Gubernur dalam melakukan kegiatan
pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam melakukan
kewajiban tersebut Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
menyelenggaran fungsinya yakni:
1) Memberikan dorongan terhadap implementasi pemerintahan di bidang
perpustakaan dan kearsipan.
2) Membina serta melaksanakan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
3) Merumuskan kebijakn teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan.50
4. Struktur Organisasi
Berdasarkan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 terkait perubahan atas
Pergub No 46 Tahun 2016 terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas
serta fungsi, dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi, berikut ini struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi.

49
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a. Kepala
b. Sekretarian, terbagi atas:
1) Sub bagaian program
2) Sub bagian umum dan kepegawaian
3) Sub bagain keuangan
c. Bidang deposit, pengembangan koleksi layanan dan pelestarain bahan
perpustakaan, terbagi atas:
1) Bagian pelestarian dan alih media bahan perpustakaan
2) Bagian deposit dan pengembanan bahan perpustakaan
3) Bagian layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan
d. Bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca, terbagi atas:
1) Bagian pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca
2) Bagian pembinaan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan
3) Bagian pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan
e. Bidang konservasiarsip, terbagi atas:
1) Bagian pelayanan arsip
2) Bagian pelestarian arsip
3) Bagian pengolahan arsip
f. Bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan, terbagi atas:
g. Kelompok jabatan fungsional.51

51

Tim Penyusun DPAD Provinsi Jambi, Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi. Hal. 4

34

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

KEPALA DINAS
H. Syamsurizal, S.E., M.Si
NIP. 19691003 299803 1005

SEKRETARIS
Muhammad Tarmizi, SE
NIP. 19741006 200012 1 005

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG DEPOST, PENGEMBANGAN
KOLEKSI LAYANAN & PELESTARIAN
BAHAN PERPUSTAKAAN
Dra. Sondang Pardede
NIP. 1961090 1 19881 2 001

KABID PEMBINAAN,PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN & PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA

Mirza Harsina, Se

SUBBAG UMUM &KEPEG

SUBBAG KEUANGAN

Hendrik Wiriadinata, SE
NIP. 19780726 200012 1 002

Siharmi, SE
NIP. 19621209 199003 1 004

KABID KONSERVASI
ARSIP
Rahmat Irsa, S.STP, MH
NIP. 19850105 200312 1 001

NIP. 19680819 199210 2 001

Kasi Deposit dan Pengembangan
Bahan Perpustakaan

Kasi Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan Perpustakaan

Rita Dewi
NIP. 19670824 199103 2 003
Kasi Layanan, Otomasi dan
Kerjasama Perpustakaan
Raden Budjang, SE. MM
NIP. 19710504 1999103 1 002

Umiati, S. Sos
NIP. 19620924 199003 2 004
Kasi Pembinaan dan Pengembangan
Tenaga Perpustakaan
Afrizal, A. Ma
NIP. 19730401 169203 1 001

Kasi Pelayanan Arsip
Ronal Fransisco Marbun,
SH, MP
NIP. 19801010 200501 1012
Kasi Pengolahan Arsip
Masri, SE, MM
NIP. 19700207 199602 1 001
Kasi Akuisisi Arsip

Kasi Pelestarian Bahan
Perpustakaa
pELESTARIAN Bahan
Margafni, BBA
NIP. 19601126 195403 1 003

Kasi Pengembangan Pembudayaan
Kegemaran Membaca
Badrudin Salam, S.Pd
NIP. 19730812 199903 1002

Rahayu Ningsih, S.Pd
NIP.19700307 199903 2 005

SUBBAG PROGRAM
Nurmansyah, SE MM,
NIP. 19861103 200903 1 001

KABID PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEARSIPAN

Sartika Sari, S.Sos
NIP. 19750301 200501 2 010

Kasi Pembinaan Kearsipan
Didi Yanhar
NIP. 19831022 198902 1 001
Kasi Pengembangan
Kearsipan
Dona Sipahutar, A.Ma
NIP. 19650311 198502 2 002
Kasi Pelestarian Arsip
Raden Amrun, S.Pd.I
NIP. 19671015 198601 1 001
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5. Sumber Daya Manusia
Untuk pelaksanaan fungsi serta tugasnya, Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi memiliki sumber daya manusia berjumlah
127 pegawai.52
Gambar 4.2
Jumlah Sumber Daya Manusia

Pelaksana 49
Orang
Pegawai Tidak
Tetap 32 Orang
Pejabat
Fungsional 26
Orang
Pejabat Struktural
20 Orang

Tabel 4.1
Pustakawan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
52

Nama
Atan Br Bangun, A.ma
Dona Sipatuhar, A.ma
Elia Roza, A.ma
Ellisa, S.IP
Fiona Florence, A.ma
Hasadungan Ambarita, S.Sos
Irana Firlinawati, S.Pd
Mardamsyah, S.Pd
Mardianto, A.ma
Mike Aflisa, A.ma
Rahendra Sudrajat, S.Sos

Tim Penyusun DPAD Provinsi Jambi, Profil
Pustakawan Muda Daerah Provinsi Jambi. Hal. 16

Jabatan
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Muda
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Madya
Pustakawan Muda
Pustakawan Madya
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Mahir
Pustakawan Muda
Dinas Perpustakaan

dan Arsip
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12. Salamuddin.A.ma
13. Sofiardi, A.ma
14. Sumintasih, S.IP
15. Wuuryani, A.ma
16. Zaharman, S.Pd
17. Zunwanpmu is, S.Pd
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

Pustakawan Mahir
Pustakawan Terampil
Pustakawan Muda
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Madya
Pustakawan Muda

6. Gedung dan Koleksi Perpustakaan
a. Gedung Perpustakaan
Awal berdirinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi

yaitu

tahun1981/1982

hingga

tahun

1985/1986

Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, menempati sebuah
gedung di komplek SMA N 2 Jambi yang beralamatkan di Jl. Veteran
No. 169 dengan luas bangunannya 95,40 m2.
Gedung perpustakaan dibangun di Jalan Raden Purboyo
Kolopaking (duhulu namanya Jalan Melur) Telanai pura sejak tahun
1982/1984, 1984/1985 hingga 1985/1986 dari anggaran proyek
pengembangan Perpustakaan Jambi luas 1.500 m2. Memiliki 3 lantai
dan awal dtempati tanggal 15 Desember 1985. Peresmiannya oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Fuad Hasan di tanggal 6
Juni 1988. Di samping gedung perpustakaan pun ada bangunan rumah
dinas tipe 70 dibuat dengan annex dengan pembangunan gedung lantai
ketersediaan 3 tahun anggaran 1985/1986.
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Gambar 4.3
Gedung Perpustakaan

b. Koleksi Perpustakaan
Pada tahun pertama berdiri Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi memiliki koleksi berjumlah 4.210 judul dengan 8.866
eksemplar. Oleh karena minat baca masyarakat semakin meningkat
dari tahun ketersediaan tahun, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi terus berupaya mengembangkan koleksi
dengan proyek serta dana rutin, hadiah ataupun pertukaran antar
perpustakaan, dan serah simpan karya rekam serta karya cetak. Pada
tahun anggarn 2018 penyediaan koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi berkembang drastis, yaitu sampai 150.378
eksemplar.
Tahun 2018, sesuai hasil stok opname koleksi di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, sehingga koleksi
setelah di kurangi dengan koleksi yang mengalami kerusakan berat,
diberikan, dirotasikan ketersediaan perpustakaan desa serta yang
hilang, sehingga koleksi yang tersedia serta siap dilayankan menurut
klasifikasi yakni:
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Tabel 4.2
Koleksi Layanan Dewasa
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koleksi
700 (Olahraga, Kesenian)
400 (Bahasa)
100 (Filsafat, Psikologi)
000 (Karya umum)
900 (Sejarah, Geografi)
600 (Ilmu Terapan)
800 (Cerita, Kesustraan)
300 (Ilmu Sosial)
200 (Agama)
500 (Ilmu Murni)
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

Jumlah Eksemplar
1.080
1.251
1.418
1.608
1.847
2.249
2.478
7.377
8.339
987
35.630

Tabel 4.3
Koleksi di Ruang Referensi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Kelas
300 (Ilmu Sosial)
800 (Cerita, Kesusteraan)
100 (Filsafat, Psikologi)
700 (Olahraga, Kesenian)
500 (Ilmu Murni)
900 (Sejarah, Geografi)
400 (Bahasa)
000 (Karya Umum)
600 (Ilmu Terapan)
200 (Agama)
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

Jumlah eksemplar
1.315
60
61
67
319
409
415
452
475
620
4.193

Tabel 4.4
Koleksi Referensi Lainnya
No.
1.
2.
3.

Koleksi
Bahan pustaka di pengolahan
Bahan pustaka referensi di ruang
anak-anak
Bahan pustaka referensi di ruangan
diskusi

Jumlah Eksemplar
149
663
145
39

4.

Bahan pustaka referensi di ruangan
sirkulasi
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

77
1.034

Tabel 4.5
Bahan Pustaka Lainnya
No.
1.

Koleksi
Bahan pustaka dalam mobil
keliling
2. Bahan pustaka di rak BI Corner
3. Bahan pustaka di ruang Kepada
Bidang Layanan Perpustakaan
4. Bahan pustaka di ruangan anakanak
5. Bahan pustaka di ruangan deposit
6. Bahan pustaka hasil weding
7. Bahan pustaka yang sedang
dikelola
8. Bahan pustaka yang sedang
dipinjam anggota pemanfaatan
9. Bahan pustaka yang lagi dipinjam
layanan terpadu
10. Bahan pustaka yang sedang
dirotasikan ketersediaan
kabupaten
11. Bahan pustaka yang ada untuk
rotasi ataupun layanan terpadu
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

Jumlah Eksemplar
515
40
464
1.301
10.354
68.079
1.215
1.127
5.401
1.269

5.401
95.168

Tabel 4.6
Koleksi Selain Buku
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koleksi
Accession List
Bibliografi
Braile
Brosur
Kalender Braile
Katalog

Jumlah Eksemplar
106
108
146
10
12
65
40

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kliping Surat Kabar
Koran Pusat atau Daerah
Majalah Braile
Majalah Hadiah
Majalah Rutin
Majalah yang didjilid
Statistik
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

70
2.156
142
2.456
166
240
364
6.023

Tabel 4.7
Koleksi yang Rusak dan Hilang
No.
Koleksi
1. Bahan pustaka yang hilang
2. Bahan pustaka yang rusak berat
3. Bahan pustaka yang rusak ringan
4. Majalah rutin yang hilang
5.
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2019

Jumlah Eksemplar
1.127
26
51
75
1.279

7. Seksi Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
Seksi deposit dan pengembangan bahan pustaka memiliki tugas
membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan kegiatan
di bidang deposit, pengembangan koleksi layanan dan pelestarian bahan
pustaka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seksi deposit dan pengembangan bahan pustaka menyelenggarakan
fungsi:
a. Pelaksanaan penghimpunan dan pelestarian karya cetak dan karya
rekam, penyususnan Bibliografi Daerah (BID) dan Katalok Induk
Daerah (KID) serta layana deposit.
b. Pengembangan, pengolahan bahan perpustakaan.
c. Pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke data base.
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Adapun kegiatan-kegiatan dari seksi deposit dan pengembangan
bahan pustaka adalah sebagai berikut:
1)

Mengumpulkan hasil pelacakan karya cetak dan karya rekam untuk
di olah dan dialihkan dari data bibiliografi manual ke sistem otomasi

2)

Mengumpulkan Surat Kabar Daerah Jambi untuk diindeks dalam
bentuk buku dan Compact Disk (CD).

3)

Melakukan penyusunan

direktori

penerbit

karya

cetak dan

pengusahaan rekaman.
4)

Melaksanakan pengolahan buku deposit dan melaksanakan input
data ke dalam sistem otomasi

5)

Mencetak laporan

6)

Mencetak dan digitalisasi bibliorafi daerah.

7)

Penjilidan surat kabar daerah.

8)

Memberikan layanan kepada seluruh masyarakat pengguna untuk
membaca koleksi deposit tentang karya cetak dan karya rekam
khasanah budaya rakyat Jambi.53

8. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan
Seksi layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan mempunyai
tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan
kegiatan seksi layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas
tersebut, seksi layanan dan otomasi dan kerjasama perpustakaan
menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi bimbingan
pemustaka, dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok
baca,dan sejenisnya)
b. Pengembangan teknologi, informasi, komunikasi perpustakaan dan
penyusunan literatur sekunder
c. Pengelolaan jaringan perpustakaan dan supervisi e-library
53
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d. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan
Adapun kegiatan-kegiatan dari seksi layanan, otomasi dan kerjasama
perpustakaan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan seleksi pengadaan bahan pustaka berupa buku bahasa dan
sastra ilmu pengetahuan umum, agama, ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kesehatan.
2) Melakukan kegiatan pengolahan bahan pustaka yang meliputi
registrasi, deskripsi, bibliografi, klasifikasi, dan tajuk subjek, input
data pada sistem otomasi dan kelengkapan bahan pustaka.
3) Penambahan sarana penelusuran koleksi perpustakaan secara online
(OPAC).
4) Melakukan penyusunan dan alih media dalam bentuk CD, VCD,
literature sekunder berupa indeks surat kabar daerah Jambi, bibliografi
teknologi tepat guna, daftar penambahan buku, abstrak karya ilmiah
dan Katalog Induk Daerah (KID).
5) Melakukan perawatan jaringan dan pengembangan website.
6) Melakukan digitalisasi untuk mengisi konten website.
7) Melakukan pengiriman literatur sekunder ke Perpustakaan Nasional RI
dan perpustakaan lainnya.54
9. Jenis-Jenis Layanan yang dilaksanan
Layanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi sifatnya terbuka bagi publik siapa saja diizinkan
berkunjung ke

perpustakaan guna membaca serta sebagai anggota

perpustakaan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan,
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
a. Layanan di tempat
1) Layanan sirkulasi
Manfaat ini ditujukan kepada individu perpustakaan malalui kartu
partisipasi. Tiap bagian perpustakaan wajib meminjam 2 buku
54
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dengan waktu satu minggu, kemudian bagian tersebut bisa
memperbanyak lagi. Buku-buku yang sudah di pinjam perlu di
kembalikan tepat waktu berdasarkan tanggal yang tercantum pada
slip tanggal jatuh tempo.
2) Layanan dewasa
a) Pengembalian buku
b) Bebas pustaka
c) Pembuatan kartu anggota
d) Peminjaman buku
e) Perpanjangan kartu anggota
3) Layanan anak-anak
a) Peminjaman buku
b) Referensi atau rujukan
c) Storytelling
d) Pengembalian buku
b. Layar keluar (eksistensi)
1) Layanan perpustakaan mobil keliling taman bacaan masyarakat,
yakni Layanan yang dilakukan ke tempat layanan perpustakaan
keliling yakni:
a) Taman bacaan masyarakat bougenville
b) Taman bacaan masyarakat Eka Jaya
c) Taman bacaan masyararakt Lavenda
d) Tman bacaan masyarakat Seroja Aur Duri
2) Layanan perpustakaan terpadu, yakni layanan perpustakaan yang
dilakukan bersamaan dengan layanan perpustakaan yang telah
dilokasi.
3) Layanan rotasi buku, yaitu layanan yang dilakukan bertujuan
untuk mengembangkan serta kerja sama layanan perpustakaan
dalam pemenuhan kebutuhan buku-bukudiminati yang ada di
perpustakaan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jambi.

44

10. Sisem Layanan dan Jadwal Kunjungan Perpustakaan
Sistem layanan yang diterapkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi yakni sistem layanan terbuka yang berarti
pemustaka diberi keleluasaan dalam memilih, menemukan, serta
mengambil sendiri koleksi yang diingin atau dibutuhkan di rak. jadwal
kunjungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu:
Senin-Jum’at

: 08.00-16.00 Wib

Sabtu-Minggu

: Tutup55

11. Keanggotaan
Untuk menjadi anggota perpustakaan di Dinas Perpustakaan Dinas
Perpustakaan tidak dipungut biaya sapapun cukup melengkapi beberapa
persyaratan yakni:
a. Mengisi formulir permohonan sebagai anggota
b. Pas poto ukuran 2x3 1 lembar
c. Fotocopy kartu tanda pelajar ataupun kartu tanda mahasiswa
12. Anggaran
Anggaran untuk semua unit di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi mulai berdiri tahun1981/1982 yaitu Rp. 60.970.000.
Seiring dengan meningkatnya beban kerja dan luasnya pembinaan
perpustakaan di daerah Provinsi Jambi, anggaran pun terus meningkat
setiap tahunnya baik anggaran rutin maupun anggaran proyek. Anggarn
2017 dari APBD sebesar Rp. 5.913.241.591, sedangakn dana 2018 dari
APBD sebesar Rp. 5.800.000, menurun dari jumlah dana sebelumnya. 56
13. Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi melalui
bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca selalu melakukan kegiatan pembinaan terhadap
55
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sumber daya manusia, pembinaan semua jenis perpustakaan baik itu
perpustakaan umum kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan/ desa maupun
sekolah, perguruan tinggi, khusus, taman bacaan masyarakat dan
perpustakaan rumah ibadah (perpustakaan masjid, gereja, dll).
Bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka
memimpin

dan

merencanakan

kegiatan

di

bidang

pembinaan,

pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, bidang pembinaan, pengembangan perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca memiliki fungsi, pengembangan
berbagai jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pendataan kelembagaan keperpustakaan, pendataan tenaga
perpustakaan, bimbingan teknis tenaga pengelolaan perpustakaan dan
kepustakawanan, pelaksanaan pembinaan keterampilan, kesejahteraan
dan karir tenaga pengelola perpustakaan serta penilaian angka kredit
pustakawan, dan pelaksanaan survei, pengkajian, dan pelaksanaan
pembudayaan kegemaran membaca pemasyarakatan perpustakaan.
a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan
Seksi pembinaan dan pengembangan kelembagaan perpustakaan
mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan
merencanakan kegiatan pembinaan pengembangan kelembagaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan
tugas tersebut, seksi pembinaan dan pengembangan kelembagaan
perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
1) Pengembangan berbagai jenis perpustakaan, implementasi norma
standar, dan prosedur.
2) Pendataan kelembagaan perpustakaan.
3) Pengembangan kelembagaan perpustakaan.
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b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
Seksi

pembinaan

mempunyai

tugas

dan

pengembangan

membantu

bidang

tenaga

dalam

perpustakaan

memimpin

dan

merencanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
sesuai peraturan perundang-undanga yang berlaku Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut, seksi pembinaan dan pengembangan tenaga
perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
1) Pendataan tenaga perpustakaan
2) Pelaksanaan bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan dan
kepustakawanan
3) Pelaksanaan pembinaan keterampilan, dan karir serta penilaian angka
kredit pustakawan
c. Seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca
Seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca mepunyai
tugas membntu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan
kegiatan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca sesuai
dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut, seksi pengembangan pembudayaan
kegemaran membaca menyelenggaakan fungsi:
1) Pelaksanaan survei, pengkajian dan pelaksanaan pembudayaan
kegemaran membaca.
2) Pemasyarakatan perpustakaan.
Kegiatan-kegiatan seksi pengembangan pembudayaan kegemaran
membaca pada tahun 2018 yaitu, pameran ulang tahun Provinsi Jambi,
pameran dalam rangka bulan gemar membaca, dan hari kunjungan
perpustakaan setiap tanggal 14 September, survei kebutuhan bahan
pustaka, dan survei indeks kepuasan masyarakat.57

57

Tim Penyusun DPAD Provinsi Jambi, Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi. Hal. 23-26
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B. Temuan Penelitian dan Pembahasan
1. Pemanfaatan Koleksi Terbitan Berseri
Tugas perpustakaan tidak hanya terbatas pada penyediaan koleksi
saja, namun perpustakaan juga harus memperhatikan perkembangan dan
pemanfaatan koleksi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengefisienkan
dan mengefektifkan sumber daya perpustakaan. Suatu teknik yang bisa
diterapkan untuk mengetahui perkembangan dan pemanfaatan koleksi
yaitu dengan melakukan analisis koleksi atau evaluasi koleksi.
Jika koleksi yang ada di perpustakaan tidak di gunakan dengan
baik oleh pengguna, maka pihak perpustakaan harus bekerja lebih keras
lagi agar kolek-koleksi yang tersedia dapat bermanfaat dan bisa
memenuhi kebutuhan informasi pengguna.
Pemanfaatan koleksi merupakan proses atau cara memanfaatkan
koleksi. Suatu koleksi dapat dikatakan bermanfaat apabila dapat
memberikan nilai guna yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan.
Pemanfaatan koleksi sangat berkaitan erat dengan kunjungan pemustaka,
jika pemustaka sering datang ke perpustakaan dan menggunakan koleksi
perpustakaan, maka dapat dikatakan perpustakaan tersebut sudah
bermanfaat.
Menurut Thompson pengukuran pemanfaatan koleksi perpustakaan
dapat diukur dengan tiga indikator yaitu intensitas penggunaan, frekuensi
penggunaan dan jumlah koleksi yang digunakan.
a. Intensitas Penggunaan Koleksi Terbitan Berseri
Menunjukkan keandalan dan kehebatan koleksi yang dimiliki
perpustakaan. Untuk mengetahui pemanfaatan koleksi terbitan berseri
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat
dari intensitas kunjungan pemustaka. jika pemustaka teratur pergi ke
perpustakaan maka bisa disimpulkan koleksi terbitan berseri yang
tersedia di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemustaka.
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1) Tingkat keseringan pemustaka mengunjungi perpustakaan
dan tujuan datang ke perpustakaan
Kunjungan perpustakaan yaitu kegiatan pemustaka datang ke
perpustakaan. Jika pengunjung sering datang ke perpustakaan
maka dapat dikatakan perpustakaan dibutuhkan dan bermanfaat.
Pemustaka atau pengunjung merupakan sasaran penting yang
harus diperhatikan oleh setiap perpustakaan. Koleksi yang tersedia
di perpustakaan tidak dapat digunakan dengan baik apabila tidak
ada pengunjung.
Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, peneliti
melihat bahwa pengunjung layanan referensi masih sangat sepi.
Dalam satu hari terkadang hanya beberapa pengunjung yang
datang dan bahkan terkadang tidak ada pengunjung sama sekali.
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ellisa:
“Angka kunjungan pemustaka di layanan referensi terus
mengalami penurunan, apalagi semenjak muncul pandemi
covid-19. Angka kunjungan terus mengalami penurunan
hingga sampai sekarang. Dalam sehari terkadang hanya ada
beberapa pengunjung yang datang berkunjung, terkadang
bahkan tidak ada pengunjung sama sekali”.58
Hal yang senada diungkapkan oleh Ibu Dona:
“Angka kunjungan pemustaka ke layanan referensi ini bisa
dikategorikan rendah, dalam satu hari hanya ada beberapa
pemustaka yang datang ke ruangan ini, terkadang bahkan
tidak ada pengunjung sama sekali”.59

58
59

Wawancara bersama Ibu Ellisa pada tanggal 26 April 2021
Wawancara bersama Ibu Dona pada 27 April 2021
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Selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa pemustaka
diantaranya Evi Maryani Zulhifni ia mengatakan:
“Saya hanya sesekali datang ke perpustakaan, biasanya saya
akan berkunjung ke perpustakaan jika ada informasi yang
saya butuhkan untuk referensi tugas kuliah saya”.60
Ester juga Mengungkapkan hal yang serupa:
“Saya sangat jarang berkunjung ke perpustakaan, apalagi
berkunjung ke layanan referensi ini. Saya datang ke
perpustakaan hanya ketika ada tugas kuliah dari dosen. Saya
berkunjung ke ruang referensi ini dengan maksud untuk
mencari jurnal yang berkenaan dengan teknologi untuk
referensi tugas kuliah saya”.61
Suharni Awaliyah juga mengatakan hal yang sama:
“Saya hanya beberapa kali berkunjung ke ruangan referensi
ini, ketika sudah berada di dalam ruangan referensi saya
langsung menuju meja untuk mengerjakan tugas kuliah”.62
Ayu Nurkhalifah juga mengatakan hal yang serupa:
“Saya pernah beberapa berkunjung ke ruang referensi ini
karena ingin mengerjakan tugas kuliah, saya merasa lebih
nyaman dan fokus jika mengerjakan tugas di perpustakaan”.63
Yunita Sari juga mengatakan:
“Dulu saya lumayan sering berkunjung ke perpustakaan,
namun semenjak covid-19 saya menjadi sangat jarang ke
perpustakaan, saya akan berkunjung ke perpustakaan hanya
jika ada informasi yang saya butuhkan untuk referensi tugas
serta mengerjakan tugas”.64

60

Wawancara bersama Evi Maryani pada tanggal 28 April 2021
Wawancara bersama Ester pada tanggal 26 April 2021
62
Wawancara bersama Suharni Awaliyah pada tanggal 23 April 2021
63
Wawancara bersama Ayu Nurkhalifah pada tanggal 23 April 2021
64
Wawancara bersama Yunita Sari pada 27 April 2021
61
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Hotmaita juga mengatakan:
“Dulu saya cukup sering berkunjung ke perpustakaan, namun
akhir-akhir ini saya sangat jarang ke perpustakaan, tujuan
saya datang ke perpustakaan yaitu untuk mencari referensi
tugas dan mengerjakan tugas”.65
Ariyanti Sri Ningsih juga mengatakan:
“Saya jarang sekali berkunjung ke perpustakaan, tujuan saya
ke perpustakaan yaitu untuk mencari referensi tugas
kuliah”.66
Pemustaka bernama DA mengatakan:
“Akhir-akhir ini saya jarang berkunjung ke perpustakaan,
tujuan saya ke perpustakaan yaitu untuk mencari referensi
skripsi sekalian mengerjakan skripsi saya”.67
Hal yang serupa dikatakan oleh Evi Eriska Guntari juga:
“Dulu saya cukup sering berkunjung ke perpustakaan, dalam
sebulan bisa sampai 5 kali, namun semenjak ada covid-19
saya hanya berkunjung ke perpustakaan 1-2 kali dalam satu
bulan, tujuan saya ke perpustakaan yaitu untuk

mencari

68

referensi skripsi serta mengerjakan skripsi”.
Mawaddah mengatakan:

“Saya hanya beberapa kali berkunjung ke layanan referensi
ini, setibanya di ruangan saya pun langsung menuju meja
untuk mengerjakan skripsi saya. Saya merasa lebih tenang
dan

lebih

bisa

fokus

jika

mengerjakan

skripsi

di

69

perpustakaan”.
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Wawancara bersama Hotmaita pada 27 April 2021
Wawancara bersama Ariyanti Sri Ningsih pada tanggal 25 Oktober 2021
67
Wawancara bersama DA pada 25 Oktober 2021
68
Wawancara bersama Evi Eriska Guntari pada 27 Oktober 2021
69
Wawancara bersama Mawaddah pada 27 April 2021
66
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Darwin juga mengatakan hal yang serupa:
“Saya jarang sekali berkunjung ke perpustakaan, saya hanya
sesekali ke perpustakaan jika ingin mengerjakan skripsi,
karena saya merasa lebih nyaman mengerjakan skripsi di
perpustakaan”.70
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan tingkat
kunjungan pemustaka ke perpustakaan masih sangat rendah,
dengan intensitas kunjungan yang tidak menentu. Sementara itu
tujuan pemustaka ke perpustakaan yaitu untuk mencari referensi
tugas dan skripsi serta untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan
skripsi.
2) Keandalan koleksi perpustakaan
Koleksi

merupakan

unsur

utama

untuk

menunjang

perpustakaan menjadi lebih baik lagi kedepannya. Koleksi
merupakan inti dari perpustakaan yang menjadi penentu dalam
keberhasilan layanan perpustakaan. Koleksi perpustakaan tidak
sekedar dinilai dari jumlah eksemplarnya saja, namun lebih dinilai
dari mutu isi serta kemuktahirannya. Pemanfaatan koleksi terbitan
berseri oleh pengguna dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai
keberhasilan perpustakaan untuk pemenuhan kebutuhan informasi
penggunanya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dona, Beliau
mengungkapkan:
“Kami menyadari betul bahwa koleksi referensi khususnya
terbitan berseri yang tersedia di layanan referensi ini masih
sangat jauh dari kata lengkap dan koleksinya pun kurang
update. Sering kami ditemui beberapa pemustaka yang
membutuhkan informasi tertentu, namun informasi tersebut
tidak dapat ditemukan”.71

70
71

Wawancara bersama Darwin pada 28 April 2021
Wawancara bersama Ibu Dona pada tanggal 27 April 2021
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Hal yang serupa diungkapkan oleh Ibu Ellisa:
“Memang benar bahwa koleksi terbitan berseri yang tersedia
di layanan referensi ini masih kurang lengkap dan kurang
mutakhir, karena sering ditemui pemustaka yang mencari
informasi tertentu, namun sayangnya informasi yang
dibutuhkan tersebut tidak tersedia”.72
Peneliti

juga

mewawancarai

beberapa

pemustaka

diantaranya Ria Anjalia mengungkapkan:
“Saya pernah beberapa kali mencari jurnal di ruang referensi
ini untuk mengerjakan tugas kuliah. Namun sayangnya, saya
tidak menemukan jurnal yang memuat informasi yang saya
butuhkan”.73
Darwin juga mengungkapkan:
“Saya berkunjung ke perpustakaan bertujuan untuk mencari
informasi yang untuk menunjang atau sebagai referensi
skripsi saya. Informasi yang saya butuhkan yaitu tentang
kesehatan. Beberapa kali saya berkunjung dan mencoba
mencari

informasi

menemukannya”.

tersebut,

namun

saya

tidak

74

Ester juga Mengungkapkan:
“Saya pernah mencari jurnal yang berkenaan dengan
teknologi

untuk

referensi

tugas

kuliah

saya.

Saya

menemukan koleksi yang berkaitan dengan informasi yang
saya butuhkan, namun hanya ada sedikit yang berkaitan
sayangnya tahun terbitnya pun kurang mutakhir”.75
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Wawancara bersama Ibu Ellisa 26 April 2021
Wawancara bersama Ria Anjalia pada tanggal 23 April 2021
74
Wawancara bersama Darwin pada tanggal 28 April 2021
75
Wawancara bersama Ester pada tanggal 26 April 2021
73
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DA mengatakan:
“Saya pernah mencari jurnal untuk referensi skripsi saya,
namun saya tidak menemukan jurnal yang berkaitan dengan
skripsi saya”.76
Evi Eriska Guntari juga mengatakan hal yang serupa:
“Saya datang ke perpustakaan dengan maksud untuk
mencari jurnal sebagai referensi skripsi saya, namun
sayangnya saya tidak menemukan jurnal yang berkaitan
dengan skripsi saya”.77
Hal yang senada juga dikatakan oleh Ika Rusmayanti:
“Saya berkinjung ke perpustakaan dengan maksud untuk
mencari jurnal yang berkaitan dengan tugas kuliah saya,
namun sayangnya saya tidak menemukan jurnal yang
berkaitan”.78
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
koleksi terbitan berseri yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi masih kurang lengkap, kurang mutakhir dan
belum bisa memenuhi kebutuhan pengguna.
b. Frekuensi Penggunaan
Frekuensi penggunaan memperlihatkan seberapa sering pengguna
memanfaatkan koleksi dalam pemenuhan kebutuhan informasi
mereka. Pemanfaatan ini tidak hanya dilihat dari pemanfaatan koleksi
saja, tetapi juga dari penggunaan fasilitas perpustakaan. Setiap
pemustaka memiliki frekuensi pemanfaatan koleksi yang berbedabeda, hal tersebut bergantung pada kebutuhan informasi dan waktu
yang mereka miliki.
Untuk mengetahui bagaimana frekuensi pengunaan koleksi
terbitan berseri serta koleksi terbitan berseri apa yang sering
digunakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi,
76

Wawancara bersama DA pada 25 Oktober 2021
Wawancara bersama Evi Eriska Guntari pada 27 Oktober 2021
78
Wawancara bersama Ika Rusmayanti pada 27 Oktober 2021
77
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peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang pustakawan serta 15
orang pemustaka. Selama melakukan penelitian peneliti mencari
informasi bagaimana frekuensi penggunaan koleksi terbitan berseri
serta koleksi apa yang sering digunakan. Dari hal tersebut peneliti
mendapatkan hasil bahwa frekuensi penggunaan koleksi terbitan
berseri masih rendah dan sebagian besar pemustaka menggunakan
majalah dan jurnal.
Berikut ini tabel frekuensi penggunaan koleksi terbitan berseri di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi selama enam
bulan terakhir terhitung sejak November 2020-April 2021.
Tabel 4.8
Frekuensi Penggunaan Koleksi Terbitan Berseri
No

Jenis
Frekuensi Penggunaan
Koleksi Nov Des Jan Feb Mar
1.
Majalah
1
1
1
2.
Jurnal
1
1
2
3
3.
Koran
4.
Prosiding
5.
Bulletin
1
2
3
4
Jumlah
Sumber: Dokumentasi Tahun 2020 dan 2021
Berdasarkan

Persentase
Apr
1
33,33%
1
66,67%
2
100%

tabel diatas dapat diketahui bahwa frekuensi

penggunaan koleksi terbitan berseri hanya sebanyak 12 kali dan
koleksi terbitan berseri yang sering digunakan yaitu majalah dan
jurnal. Untuk penjelasan lebih lanjut, berikut peneliti paparkan hasil
wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Terkait hal ini peneliti
berkesempatan mewawancari Ibu Dona, Beliau mengungkapkan:
“Pemanfaatan koleksi terbitan berseri terus mengalami
penurunan setiap tahunnya, apalagi semenjak ada pandemi covid19. Namun sebelum mengalami penurunan, pemanfaatan koleksi
terbitan berseri bisa dibilang cukup optimal. Dari apa yang saya
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lihat, koleksi terbitan berseri yang sering dibaca oleh pemustaka
yaitu majalah dan jurnal”.79
Hal senada juga diungkapkan Ibu Ellisa, beliau mengungkapkan:
“Sebelumnya pemanfaatan terbitan berseri cukup optimal, namun
terus mengalami penurunan setiap tahunnya, ditambah lagi
muncul pademi covid-19. Hal tersebut menyebabkan angka
pemanfaatan terbitan berseri terus menurun hingga sampai
sekarang ini. Berdasarkan pengamatan saya bahwa koleksi
terbitan berseri yang paling sering digunakan sejauh ini adalah
majalah dan jurnal”.80
Selain itu peneliti juga berkesempatan mewawancarai beberapa
pemustaka, diantaranya Ria Anjalia, ia mengatakan:
“Saya pernah beberapa kali membaca majalah di layanan
referensi ini. Saya suka membaca majalah tentang fashion dan
kecantikan”.81
Hotmaita juga mengatakan:
“Koleksi terbitan berseri yang pernah saya baca yaitu jurnal,
itupun cuma sekali. Saya tidak terlalu ingat waktu itu saya
membaca jurnal tentang apa”.82
Yunita Sari juga mengatakan:
“Saya pernah sekali membaca majalah yang tersedia di layanan
referensi ini. Kalau tidak salah waktu itu saya membaca majalah
tentang ekonomi”.83
Ester juga mengungkapkan
“Saya pernah beberapa kali membaca jurnal, waktu itu saya
ingin mencari referensi untuk tugas kuliah saya, oleh karena itu
saya membaca beberapa jurnal yang mungkin akan relevan
dengan tugas kuliah saya”.84

79

Wawancara bersama Ibu Dona pada tanggal 27 April 2021
Wawancara bersama Ibu Ellisa pada tanggal 26 April 2021
81
Wawancara bersama Ria Anjalia pada tanggal di 23 April 2021
82
Wawancara bersama Hotmaita pada tanggal 27 April 2021
83
Wawancara bersama Yunita Sari pada tanggal 23 April 2021
84
Wawancara bersama Ester pada tanggal 27 April 2021
80
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Evi Maryani Zulhifni juga mengatakan:
“Koleksi terbitan berseri yang pernah saya baca yaitu jurnal,
kalau tidak salah itupun cuma sekali karena waktu itu saya ingin
mencari referensi tugas kuliah saya”.85
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
frekuensi penggunaan koleksi terbitan berseri masih sangat rendah,
sementara itu koleksi terbitan berseri yang sering digunakan oleh
pemustaka yaitu jurnal dan majalah.
c. Jumlah yang digunakan
Menunjukkan sejauh mana tingkat ketergantungan pengguna
terhadap koleksi perpustakaan. Dalam hal ini pemanfaatan koleksi
tidak hanya meminjam koleksi saja tetapi juga membaca koleksi di
tempat.
1) Ketergantungan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan
Koleksi yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan
oleh pemustaka untuk memenuhi kebutuhan informasinya. untuk
mengetahui sejauh mana ketergantungan pemustaka terhadap
koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi dapat ditentukan dengan jumlah yang digunakan,
dalam hal ini pemustaka tidak hanya datang untuk meminjam
buku namun juga menggunakan koleksi ditempat.
Berikut ini pernyataan Ibu Ellisa selaku pustakawan:
“Koleksi yang tersedia di layanan referensi tidak dapat
dipinjam atau dibawa pulang, karena banyak koleksi penting
ditakutkan akan hilang atau rusak, namun pemustaka tetap
dapat memamfaatkannya, cara pemamfaatan koleksi referensi
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu baca di tempat atau di
foto copy”. 86

85
86

Wawancara bersama Evi Maryani Zulhifini pada 28 April 2021
Wawancara bersama Ibu Ellisa pada 26 April 2021
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Berikut pernyataan Mawaddah:
“Saya pernah beberapa kali mengunjungi layanan referensi
untuk mengerjakan skripsi, setibanya di ruangan saya
langsung menuju meja untuk mengerjakan skripsi saya, saya
belum pernah menggunakan koleksi terbitan berseri disini
karena tidak relevan dengan skripsi saya”.87
Suharni Awaliayah mengatakan:
“Saya belum pernah membaca terbitan berseri di layanan
referensi ini, karena kurang sesuai dengan minat saya, saya
lebih suka membaca koleksi fiksi, biasanya saya kesini untuk
mengerjakan tugas”.88
Via Herlin Erviana juga mengatakan:
“Saya belum pernah memanfaatkan koleksi terbitan berseri,
karena saya memang kurang suka membaca, adapun koleksi
yang saya sukai yaitu koleksi fiksi”.89
Selly Fitriani juga mengatakan:
“Saya akan datang ke perpustakaan apabila ada tugas kuliah,
itupun saya mencari referensi di layanan sirkulasi, saya
belum pernah membaca terbitan berseri, karena saya tidak
begitu tertarik untuk membaca koleksi terbitan berseri karena
tidak sesuai dengan minat saya”.90
Ika Rusmayanti mengatakan:
“Saya belum pernah membaca koleksi terbitan berseri, karena
koleksi terbitan berseri yang ada disini tidak relevan dengan
tugas kuliah saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya
bahwa saya pernah mencari jurnal untuk referensi tugas
kuliah, namun saya tidak menemukan jurnal yang berkaitan
dengan informasi yang saya butuhkan”.91
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Wawancara bersama Mawaddah pada 27 April 2021
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Ayu Nurkhalifah mengatakan hal serupa:
“Saya belum pernah membaca koleksi terbitan berseri,
karena kurang sesuai dengan minat saya. Saya suka membaca
buku yang bertema keislaman”. 92
Evi Eriska Guntari juga mengatakan:
“seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya pernah
mencari jurnal untuk referensi skripsi, namun sayangnya saya
tidak menemukan jurnal yang berkaitan dengan skripsi
saya”.93
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui
pemustaka tidak memiliki ketergantungan terhadap koleksi
terbitan berseri, karena koleksi terbitan berseri yang tersedia tidak
sesuai minat dan tidak relevan dengan tugas kuliah atau skripsi
mereka.
2. Sistem Evaluasi
Evaluasi koleksi ialah kegiatan menilai koleksi perpustakaan dari
segi ketersediaan koleksi bagi pengguna ataupun penggunaan koleksi
oleh pengguna. Evaluasi koleksi dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui mutu, lingkup, kedalaman koleksi, koleksi yang kuat serta
koleksi yang lemah. Hasil dari evaluasi koleksi dapat dijadikan sebagai
masukan atau pertimbangan dalam pengembangan koleksi perpustakaan.
Evaluasi koleksi bisa dilakukan melalui dua metode, yaitu metode
terpusat terhadap koleksi serta metode terpusat terhadap pengguna.
Evaluasi koleksi terpusat pada koleksi bisa dilakukan melalui cara
penyesuaian pada daftar katalog atau bibliografi, penilain dari pakar,
perbandigan data statistik serta perbandingan terhadap berbagai standar
koleksi. Sedangkan evaluasi koleksi terpusat terhadap pengguna dapat
dilakukan dengan cara melakukan kajian sirkulasi, meminta pendapat
penguna, analisis statistik pinjam antar perpustakaan, melakukan kajian
92
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sitiran, mengkaji penggunan di tempat, serta melakukan pemeriksaan
ketersediaan koleksi di rak.
Sistem evaluasi koleksi yang diterapkan di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu dengan melakukan kajian pengguna di
tempat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ellisa:
“Sistem evaluasi koleksi terbitan berseri yang diterapkan di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu dengan
melakukan kajian pengguna di tempat. Evaluasi koleksi terbitan
berseri biasanya dilaksanakan setahun sekali, namun pada tahun
2020-2021 evaluasi koleksi terbitan berseri tidak dilaksanakan
mengingat adanya wabah covid-19 karena tingkat kunjungan dan
pemanfaatan koleksi oleh pemustaka mengalami penurunan cukup
drastis”. 94
Kajian pengguna dilakukan dengan cara mendata penggunaan
koleksi di tempat. Melalui kajian pengguna tersebut akan diketahui
koleksi apa yang sering digunakan, serta koleksi apa yang jarang
digunakan atau yang kurang diminati. Ketika akan melaksanakan
pengadaan koleksi, pihak perpustakaan akan mengevaluasi koleksi apa
yang sering digunakan atau yang paling banyak peminatnya. Setiap
bidang layanan akan melakukan evaluasi koleksi masing-masing. Hasil
dari evaluasi tersebut akan diserahkan ke bagian pengadaan yang
nantinya akan diseleksi lagi apakah akan diadakan atau tidak.
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Raden Budjang:
“Sebelum melaksanakan pengadaan koleksi, terlebih dahulu kami
akan mengevaluasi koleksi apa yang paling sering digunakan atau
yang paling diminati dan koleksi yang kurang atau tidak diminati
melalui daftar hasil evaluasi koleksi sebelumnya. Buku yang banyak
diminati akan dipertimbangkan untuk diadakan, sementara itu buku
yang kurang diminati tidak akan diadakan lagi”.95
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Tabel 4.9
Hasil Evaluasi Pemanfaatan Koleksi Terbitan Berseri
Tahun 2019
No.

Jenis Koleksi

1.
2.
3.
4.
5.

Majalah
Junal
Koran
Prosiding
Bulletin
Jumlah
Sumber: Dokumentasi 2019

Frekuensi
Penggunaan
62
74
24
6
22
188

Persentase
32,98%
39,36%
12,77%
3,19%
11,70%

Tabel diatas merupakan hasil kegiatan evaluasi koleksi terbitan
berseri yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi pada tahun 2019.
Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa diketahui bahwa sistem
evaluasi koleksi terbitan berseri yang diterapkan di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu kajian pengguna di tempat.
3. Hambatan Evaluasi
a. Tidak Ada Pedoman Standar Evaluasi Koleksi
Agar evaluasi koleksi berjalan dengan baik dan sesuai harapan,
maka dalam melaksanakan kegiatan evaluasi koleksi tentu harus ada
pedoman standar evaluasi koleksi. Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi dalam melakukan kegiatan evaluasi koleksi
tidak memiliki pedoman khusus yang menjadi acuan seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Raden Budjang:
“Dalam melakukan kegiatan evaluasi koleksi, kami memang
tidak mempunyai pedoman khusus yang menjadi acuan. Ketika
melakukan evaluasi koleksi kami menggunakan daftar dari hasil
evaluasi koleksi yang sebelumnya”.96
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Hal yang senada diungkapakan oleh Ibu Ellisa, Beliau mengatakan:
“Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam evaluasi koleksi
terbitan berseri yaitu karena tidak adanya pedoman yang menjadi
acuan dalam melakukan evaluasi koleksi”.97
b. Waktu
Secara bahasa waktu ialah serangkaian proses, tindakan ataupun
situasi yang berlangsung. Waktu merupakan lama terjadinya sebuah
peristiwa. Waktu juga menjadi salah satu hambatan dalam evaluasi
koleksi seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dona:
“Kegiatan evaluasi koleksi ini membutuhkan waktu yang cukup
lama”.98
Bapak Raden Budjang menuturkan hal yang senada:
“Dalam melakukan kegiatan evaluasi koleksi ini memerlukan
waktu yang cukup lama”.99
Selanjutnya Ibu Ellisa juga mengungkapkan:
“Sebelum melaksanakan evaluasi koleksi terbitan berseri, terlebih
dahulu akan dibuat rencana kerja untuk melakukan evaluasi
koleksi. Salah satu yang menjadi kendala dalam evaluasi koleksi
yaitu sulitnya mengatur waktu untuk melakukan evaluasi
mengingat jadwal kerja yang padat”.100
c. Dana yang terbatas
Dana adalah modal yang dibutuhkan dalam melakukan suatu
kegiatan. Modal dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang
dibutuhkan dalam melakukan kegiataan-kegiatan tertentu.
Dana merupakan faktor penunjang penting dalam setiap kegiatan
yang akan dilaksanakan di perpustakaan seperti pengadaan koleksi
dan lain-lain. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
memiliki anggaran yang terbatas dalam pengadaan koleksi. Dengan
97
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demikian, oleh karena anggaran yang terbatas, maka untuk pengadaan
koleksi terbitan berseri tidak ada anggaran khusus, selama ini
pengadaan koleksi

terbitan berseri berasal dari hadiah atau

sumbangan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dona:
“Sejauh ini terbitan berseri yang tersedia di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi merupakan koleksi sumbangan
atau hadiah dari Perpusnas dan instansi lainnya”.101
Bapak Raden juga menyampaikan hal yang serupa:
“Untuk pengadaan koleksi terbitan berseri memang tidak ada
anggaran khusus. Selama ini koleksi terbitan berseri berasal dari
hadiah atau sumbangan dari Perpusnas dan instansi lainnya.
Karena tidak adanya anggaran khusus untuk pengadaan terbitan
berseri, maka terbitan berseri tidak termasuk dalam pertimbangan
pengembangan koleksi ”.102
Selain itu Ibu Ellisa juga mengatakan:
“Saya merasa sangat prihatin terhadap koleksi terbitan berseri di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi ini, karena
koleksinya sangatlah terbatas artinya koleksi terbitan berseri
yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
Kebanyakan dari pengguna tidak menemukan informasi yang
mereka butuhkan. Selain itu, koleksi terbitan berseri yang ada
pun kurang mutakhir karena banyak koleksi yang sudah lama.
Sayangnya untuk terbitan berseri ini tidak ada anggaran
pengadaan. Selama ini kami hanya mengandalkan hadiah atau
sumbangan dari Perpusnas dan Instansi lainnya”.103
Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa
beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan
evaluasi koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi yaitu tidak adanya pedoman standar evaluasi koleksi,
waktu dan dana yang terbatas.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti
terkait evaluasi pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi, peneliti dapat mengambil kesimpulan:
1. Pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
Pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat dari tiga indikator yaitu intensitas
penggunaan, frekuensi penggunaan dan jumlah yang digunakan. Intensitas
penggunaan dapat diketahui dari tingkat kunjungan pemustaka, dalam hal ini
tingkat kunjungan pemustaka di Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi khususnya layanan referensi masih sangat
rendah. Frekuensi penggunaan menunjukkan tingkat keseringan pemustaka
menggunakan koleksi perpustakaan, dalam hal ini frekuensi pengggunaan
koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan masih
sangat rendah. Jumlah yang digunakan dapat dilihat dari tingkat
ketergantungan pemustaka terhadap koleksi, dimana pemustaka tidak
memiliki ketergantungan terhadap koleksi terbitan berseri, karena koleksi
terbitan berseri yang tersedia tidak sesuia dengan minat dan tidak relevan
dengan tugas kuliah atau skripsi mereka.
2. Sistem Evaluasi Koleksi Terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
Sistem evaluasi koleksi yang diterapkan di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu kajian pengguna di tempat. Kajian
pengguna dilakukan dengan cara mendata koleksi yang dibaca di tempat oleh
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pengguna. Melalui kajian pengguna tersebut maka dapat dketahui koleksi
terbitan berseri apa yang paling sering digunakan atau yang paling diminati
3. Hambatan evaluasi koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan evaluasi
koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi yaitu tidak adanya pedoman standar evaluasi koleksi, waktu, dan dana
yang terbatas.
B. Saran
Dari kesimpulan diatas ada beberapa hal yang ingin peneliti sarankan
sehubungan dengan skripsi ini yaitu:
1. Peneliti menyarankan kepada perpustakaan agar mempertimbangkan untuk
meningkatkan jumlah koleksi terbitan berseri terutama jurnal dan majalah,
karena jurnal dan majalah paling banyak dibutuhkan.
2. Peneliti menyarankan agar pihak perpustakaan lebih memperhatikan minat
dan kebutuhan pengguna sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan koleksi
terbitan berseri oleh pemustaka.
3. Peneliti menyarankan ketika melakukan pengadaan koleksi hendaknya pihak
perpustakaan mengevaluasi koleksi berdasarkan pedoman standar evaluasi,
agar perpustakaan dapat mengetahui mutu, kedalaman koleksi, kekuatan dan
kelemahan koleksi.
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A. Observasi
Metode ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung
pemanfaatan koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
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Pada metode ini peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka dan
mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan
evaluasi pemanfaatan koleksi terbitan berseri. Berikut ini beberapa informan yang
akan peneliti wawancarai yaitu:
1. Pustakawan atau Pengelola ruang referensi Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi
a. Bagaimana intensitas kunjungan pemustaka ke perpustakaan?
b. Apakah tujuan pemustaka ke perpustakaan?
c. Apakah koleksi yang dimiliki perpustakaan sudah cukup dan memadai?

d. Bagaimana frekuensi penggunaan koleksi terbitan berseri di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
e. Apa kendala pemustaka dalam menggunakan koleksi terbitan berseri di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
f. Bagaimana sistem evaluasi koleksi terbitan berseri di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
g. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi koleksi
terbitan berseri di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
2. Pemustaka
a. Apakah anda sering berkunjung ke perpustakaan?
b. Berapa kali anda berkunjung ke perpustakaan dalam satu bulan?
c. Apa tujuan anda ke perpustakaan?
d. Apakah anda pernah memanfaatkan koleksi terbitan berseri?
e. Berapa kali koleksi terbitan berseri yang pernah anda anda baca?
f. Bagaimana cara anda memanfaatkan koleksi terbitan berseri?
g. Menurut anda bagaimana keadaan koleksi terbitan berseri yang tersedia di
perpustakaan?
h. Kendala apa yang anda hadapi dalam pemanfaatan

koleksi terbitan

berseri?
i. Bagaimana cara anda memamfaat koleksi terbitan berseri?
3. Kasi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
a. Bagaimana sistem evaluasi koleksi di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi?
b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan evaluasi koleksi di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
c. Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi koleksi di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi?
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1. Sejarah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
2. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
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5. Data evaluasi pemanfaatan koleksi terbitan berseri
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