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ABSTRAK

Kertas karya ini berjudul analisis kebijakan seleksi koleksi pada Perpustakaan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Adapun tujuan penelitian ini
untuk mengetahui kebijakan seleksi koleksi pada perpustakaan dan untuk
mengetahui masalah yang dihadapi Perpustakaan dalam melakukan penyeleksian
seleksi koleksi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dan informannya terdiri dari wakil dekan bidang Akademik dan
Kelembagaan, ketua-ketua prodi dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi.
Data-data yang diperoleh dianalisa dengan tiga tahapan yaitu data direduksi,
selajutnya data tersebut disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan
menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Hasil
wawancara dan dokumentasi penelitian menunjukkan Perpustakaan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam tidak memiliki kebijakan seleksi koleksi secara tertulis.
Proses seleksi koleksi yang dilakukan selama ini dengan cara petugas
perpustakaan mengirim daftar usulan buku ke setiap prodi. Alat bantu yang
digunakan hanya daftar inventaris yang terdapat di perpustakaan tersebut. Belum
adanya pedoman tertulis dalam pelaksanaan penyeleksian dan kurangnya
kerjasama yang dibentuk prodi kepada perpustakaan, merupakan kendala yang
dihadapi perpustakaan ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan seleksi koleksi adalah proses mengindentifikasi bahan pustaka

yang akan ditambahkan pada koleksi perpustakaan. Setiap perpustakaan

mempunyai stuktur organisasi tersendiri. Ketentuan tentang bagaimana seleksi

tergantung pada tipe perpustakaan yang bersangkutan, dan stuktur organisasi

didalamnya.1

Tujuan kebijakan seleksi koleksi yaitu membangun koleksi yang sesuai

dengan kebutuhan pengguna dan didayagunakan secara optimal. Kebijakan seleksi

koleksi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perpustakaan terutama

memperluas koleksi yang ada. Adanya perkembangan iptek sudah semestinya

akses informasi dan jenis koleksi pustaka bertambah pula. Untuk membangun

koleksi perpustakaan perlu dilakukan seleksi, tidak mungkin sebuah perpustakaan

bagaimanapun besarnya akan menghimpun semua bahan pustaka yang ada.

Penyeleksian ini bertujuan agar bahan pustaka tidak terlepas dari perkembangan

zaman dan kebutuhan pengguna/user itu sendiri sehingga pemanfaatan

perpustakaan mengenai sasaran. Penyeleksian bahan pustaka perpustakaan tidak

berdiri sendiri, ada beberapa segi yang harus diperhatikan yaitu perpustakaan

diselengarakan dan bagaimana menggunakannya. Untuk itu perlu menetapkan

suatu kebijkan dalam pengembangan koleksi, agar koleksi yang disediakan

1 Yuyu Yulia, dkk Materi Pokok Pengadaan Bahan Pustaka, ( Jakarta: Universitas
Terbuka,1993), hal 26.
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perpustakaan tidak menyimpang dengan tujuan pendirian perpustakaan yang telah

ditentukan.2

Dengan demikian Seleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting yang

perlu dilakukan karena berhubungan dengan mutu perpustakaan yang

bersangkutan. Suatu perpustakaan tidak akan ada artinya bila koleksi yang

tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Sedangkan dalammenyeleksi

koleksi perpustakaan, terlebih dahulu mengetahui jenis kebutuhan pemustaka,

alokasi dana yang tersedia untuk pengadaan, verifikasi daftar kebutuhan baru

dilaksanakan pengadaannya.

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan salah

satu perpustakaan perguruan tinggi dibawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang terbentuk karena adanya kebutuhan

bacaan civitas akademika di Fakultas tersebut. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

memiliki beberapa prodi didalamnya yaitu: Prodi D3 Perbankan syariah, Prodi S1

Perbankan Syariah , Prodi S1 Ekonomi Syariah dan Prodi S1 Ilmu Ekonomi.

Dengan berbagai prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

kebutuhan informasi yang dibutuhkan pun berbeda-beda menurut masing-masing

jurusan. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan jumlah koleksi yang

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, agar kebutuhan informasi mahasiswa

terpenuhi. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk saat ini belum

memiliki kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis, namun Perpustakaan ini

mendapatkan koleksi hibah sehingga pengembangan koleksi terus berjalan, hal ini

2Soeatminah, Perpustakaan Kepustakawanan dan Perpustakaan, Cet.1, (Yogyakarta):
Kanisinus, 1992), hal 32.
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terbukti dari awal berdiri koleksi terus bertambah dan koleksi yang di tambah juga

relevan dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh

tentang hal tersebut, maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah

“Analisis Kebijakan Seleksi Koleksi Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Seleksi Koleksi pada Perpustakaan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam ?

2. Bagaimana masalah yang dihadapi Perpustakaan dalam menyeleksi

koleksi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Seleksi Koleksi pada Perpustakaan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi Perpustakaan dalam melakukan

penyeleksian seleksi koleksi.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan dan manfaat dari hasil penelitian adalah :
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1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, terutama yang berkaitan dengan seleksi koleksi di Perpustakaan

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai kebijakan

seleksi koleksi yang dimiliki Perpustakaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry.

3. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk

penelitian yang berkaitan dengan kebijakan seleksi koleksi perpustakan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman bagi para pembaca

dalam memahami karya ilmiah ini maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan

beberapa istilah yang terdapat dalam laporan ini. Adapun istilah-istilah tersebut

antara lain :

1. Analisis Kebijakan Seleksi Koleksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa analisis

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.3 Kebijakan adalah rangkaian

konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.4 Dalam hubungannya dengan

pengembangan koleksi perpustakaan, seleksi merupakan kegiatan untuk

mengindentifikasi rekaman informasi yang akan ditambahkan pada koleksi yang

3Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal 32.
4Hasan Alwi, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Hal. 732
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sudah ada di perpustakaan.5 Sedangkan koleksi adalah semua informasi dalam

bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang

mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.6

Adapun istilah Analisis Kebijakan Seleksi Koleksi penulis maksud adalah

uraian perencanaan pemilihan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Ar-Raniry.

F. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah sebuah rencana penyeluruhan tentang tahapan

(sequence) kerja yang dipakai dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi.7Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang

merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk

mengumpulkan data kualitatif.8

5 Syihabuddin Qalyubi, Dasar-Dasar Ilmu perpustakaan, (Yogyakarta : Jurusan Ilmu
Perpustakaan Fakultas Adab, 2007), hal. 79

6 Lasa Hs, Kamus Kepustakawanan Indonesia ( Yogyakarta : Pustaka Book Publisher,
2009). hal 176.

7 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2013), hal 1.
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8 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya,
2010), hal 26.
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Dalam judul penelitian ini “Analisis Kebijakan Seleksi Koleksi pada

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry” merupakan

suatu penelitian bersifat kualitatif. Karena variabel yang diteliti dengan

menggunakan metode observasi dan wawancara bagaimana Kebijakan Seleksi

Koleksi pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap

kebutuhan koleksi prodi.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya

jawab.9 Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara

terpimpin yaitu wawancara menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang

diteliti.10 Alasan dipilihnya wawancara terpimpin yaitu, memudahkan penelitian

dalam membandingkan jawaban pada interview untuk diambil kesimpulan.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala, staf

Perpustakaan dan keempat ketua prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman yang telah disusun oleh peneliti,

wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi kebijakan seleksi koleksi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di

dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notule. rapat,

9Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung :
Alfabeta, 2011), hal 130.
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catatan harian, dan sebagainya.11 Mengenai gambaran umum lokasi penelitian,

baik data yang berhubungan dengan keadaan perpustakaan, keadaan para dosen

dan mahasiswa, dan data lain yang kira-kira dibutuhkan sebagai pelengkap di

dalam penelitian.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat atau lokasi penelitian dalam ini adalah

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jln. Syeikh Abdur Rauf

Kopelma Darusslam, Banda Aceh. Alasan peneliti melakukan penelitian di

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena terdapat permasalahan

yang menurut peneliti harus diselesaikan. Waktu pelaksanaan penelitian ini

dilakukan  pada tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan 23 Juni 2016.

11 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2013), hal 201.
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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A.  Kebijakan Seleksi Koleksi

1.  Pengertian Kebijakan Seleksi Koleksi

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan

dasar  rencana dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara

bertindak.12

Seleksi  bahan  pustaka  adalah  penilaian  desiderata  dan  memberikan

pertimbangan  dalam  pengadaan  bahan  pustaka  suatu  perpustakaan

berdasarkan kebutuhan  pemustaka  dan kebijakan  pengembangan  koleksi.13

Langkah  untuk meningkatkan  efektifitas  dan  efesiensi  waktu  serta  anggaran

dana  yang dipergunakan  pada  program  pengembangan  koleksi. Hasil  kerja

tersebut  akan menjadikan  koleksi  perpustakaan  lebih tepat  guna.  Melalui

tahapan  seleksi perpustakaan  akan  dapat  menghasilkan  pengadaan  bahan

pustaka  yang  lebih khusus dan mampu menjangkau kebutuhan pengguna.14

Dengan  demikian kebijakan  seleksi  koleksi  merupakan  pedoman

dalam menilai maupun mempertimbangkan dalam pengadaan bahan pustaka

berdasarka kebutuhan pemustaka.  Selain itu pemilihan bahan pustaka juga

12 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal.732

13 Lasa HS, Kamus Kepustakawan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009) hal. 310

14 Ahmad Munir Hasibuan, Peranan Seleksi Pengadaan Buku Perpustakaan, Jurnal
Online Di Akses Pada http://jipi-ui.web/index.php/jipi Tanggal 21 September 2016.
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dianggap sebagai salah satu aspek paling penting pada semua

perpustakaan.Ketersediaan anggaranharus  dimanfaatkan  untuk  dapat  benar-

benar  melakukan  pengembangan  koleksi secara tepat dan sesuai dengan

kebutuhan pada suatu perpustakaan.

2. Tujuan Seleksi Koleksi

Menurut Sulistyo Basuki dalam buku pengantar ilmu perpustakaan tujuan

seleksi  koleksi  adalah  mengembangkan  koleksi  perpustakaan  yang  baik  dan

seimbang,  sehingga  mampu  melayani  kebutuhan pengguna  yang  berubah  dan

tuntunan pengguna masa kini serta masa mendatang.15

Seleksi  koleksi ini  adalah  membangun koleksi  yang  sesuai  dengan

kebutuhan pemakai dan didayagunakan secara optimal.16

Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas,  tujuan seleksi  koleksi  adalah

mengembangkan  koleksis  baik  dan  seimbang,  agar  kebutuhan  pengguna

dapat tercapai dan dapat di manfaatkan oleh pengguna secara optimal.

B. Kebijakan Seleksi Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pengembangan koleksi meliputi kegiatan memilih dan mengadakan bahan

pustaka  sesuai  dengan  kebijakan  yang ditetapkan  oleh  pustakawan bersama

15 Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
1994), hal. 427

16 Ade Kohar, Teknik Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan:
Suatu Implementasi Stud Retrospektif. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Departemen Pendidikan Nasional RI 2003), hal.47
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dengan sivitas akademika perguruan tinggi.  Koleksi yang baik hanya berasal dari

pemilihan  bahan  perpustakaan  yang  baik  pula.  Untuk  itu  diperlukan

kebijakan yang  memandu  pengembangan  koleksi.  Pengembangan  koleksi

haruslah  selalu didasari asas tertentu, yang harus dipegang untuk perpustakaan

perguruan tinggi.Perpustakaan  harus  menjaga  agar  koleksinya  berimbang

sehingga  mampu memenuhi kebutuhan dosen, mahasiswa dan peneliti.17

Untuk melaksanakan seleksi koleksi perpustakaan secara terarah, perlu ada

ketentuan  yang  jelas  sebagai  pegangan  bagi  selektor.  Terlebih  dulu

disebutkan tugas dan tujuan perpustakaan yang bersangkutan. Bertolak dari tugas

dan tujuan ini  disusun  kebijakan  yang  isinya  menyebukan  keputusan

mengenai  prioritas, penolakan  dan  persetujuan  atas  bahan  pustaka  yang

dipilih.  Informasi  dari  hasil kajian  pemakai  sangat  bermanfaat  dalam

menentukan  kebijakan  ini. Kebijakan sebaiknnya dibuat tertulis sehingga kalau

timbul masalah dapat ditunjuk kembali kepada kebijakan yang sudah ditetapkan

itu.

Kebijakan seleksi koleksi tertulis berfungsi sebagai

1.  Pedoman bagi para selektor

Dengan  adanya kebijakan,  mereka  bekerja  lebih  terarah  karena  sasaran

jelas dan dana yang terbatas dimanfaatkan dengan lebih bijaksana.

2.  Sarana komunikasi

17 Unair, Kebijakan Pengembangan Koleksi Perguruan Tinggi, Diakses Pada:
http://web.unair.ac.id/admin/file/f_7679_pengembangan_koleksi.doc. Tanggal 12 Juli 2016.
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Kebijakan  akan  memberiahu  pada  para pemakai,  administrator,  dewan

Pembina dan pihak lain apa cakupan dan ciri-ciri koleksi yang telah ada dan

rencana untuk pengembangan selanjutnya.

3.  Sarana perencanaan

Kebijakan  memberi  informasi  yang  akan  membantu  dalam  proses  alokasi

dana.

Selain fungsi di atas kebijakan seleksi koleksi mempunyai manfaat

diantaranya adalah :

1.  Membantu menetapkan metode untuk menilai bahan sebelum dibeli.

2.  Membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan, misalnya langsung dari

penerbit atau melalui jobber.

3.  Membantu menghadapi masalah sensor dengan menjelaskan bahan macam apa

yang akan dibeli dan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut didukung oleh para

administrator lembaga bersangkutan.

4.  Membantu  dalam  perencanaan  anggaran  jangka  panjang  dengan

menetapkan prioritas-prioritas dan garis besar sasaran pengembangan.

5.  Membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dengan perpustakaan lain,

seperti pinjam antar perpustakaan. Kerjasama dalam pengadaan, dan sebagainya.
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6.  Membantu indentifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gudang atau

dikeluarkan dari koleksi.18

C.  Kriteria Seleksi Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Dalam  menentukan  seleksi  berarti  pustakawan  menentukan  apakah

bahan pustaka tersebut sesuai  dengan kebutuhan pemakai, dan

mempertimbangkan nilai intirinsik  bahan  pustakanya.  Ada  beberapa  kriteria

seleksi  koleksi  yang  harus difahami yaitu :

1. Tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca

a. Setiap bahan pustaka dibuat untuk tujuan tertentu. Tujuan ini dapat

diketahui dari judul, daftar isi, indeks, atau dari blurbs (uraian singkat

isi buku) pada sampul.

b. Cakupan dapat diketahui dari daftar isi dan keterangan dari penerbit

dalam blubrs.

c. Setiap bahan pustaka yang baik biasanya menyebutkan sasaran yang

hendak dicapai. Biasanya informasi ini dapat diketahui dari keterangan

penerbit atau pengantar.

2. Tingkat Kesulitan

Dapat diperkirakan dengan memperhatikan siapa penerbitnya dan jenis

buku/bahan lain apa yang biasa diterbitkannya, pengarangnya siapa dan

bidang subjek apa.

18 Yuyu Yulia, Pengadaan Nahan Pustaka, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1993), hal.17
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3. Otoritas, kejujuran, dan kredibilitas pengarang dan penerbit. Jika yang

mengevaluasi mengetahui pengarang adalah seorang pakar yang diakui

otoritasnya di bidang yang bersangkutan (dapat diketahui dari kualifikasi

dan karya sebelumnya), maka biasanya akan dipilih apabila kriteria

pertama terpenuhi.

4. Bidang subjek

Bila bahan pustaka tersebut termasuk bidak subjek yang diprioritaskan di

perpustakaan, atau ada permintaan secara terus menerus, maka

pertimbangan lain dinomor-duakan.

5. Perbandingan

Bagaimana karya tersebut jika dibandingkan dalam hal cakupan, tujuan,

dan kelompok pembaca dengan buku lain yang sudah ada di perpustakaan?

Apakah karya tersebut akan memperkaya koleksi atau menjadi duplikasi.

6. Format waktu (kekadaluarsaan)

Selain buku fisik yang tidak berkurang nilainya walaupun sudah tua, faktor

waktu menjadi kriteria penting. Faktor waktu (kadaluarsa) juga tergantung

pada bidang subjek, misalnya sains dan teknologi lebih cepat dari

humaniora.

7. Format fisik

Masalah tipografi (mudah dibaca) dan penjilidan (menarik , tetapi kuat dan

tahan lama), jika ada ilustrasi dan foto.
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8. Harga

Untuk bahan pustaka dengan harga di atas rata-rata perlu di perimbangkan

apakah pengeluaran tersebut dapat dipertangungjawabkan. Apakah benar-

benar sangat dibutuhkan, apakah akan banyak dipakai?

9. Menunjukan kurikulum

Merupakan kriteria yang objektif untuk perpustakaan perguruan tinggi dan

sekolah.

10. Permintaan

Jika ada permintaan suatu buku tertentu, pembelian harus dipertimbangkan,

meskipun menurut kriteria lain buku tersebut kurang memenuhi syarat.19

Dengan  demikian  maka  dapat  diartikan  bahwa  kriteria  seleksi  adalah

ukuran, penilaian, atau penetapan dalam pemilihan bahan pustaka yang dianggap

paling  terbaik.  Bahan  pustaka  yang  dipilih  harus  mempetimbangkan  secara

sungguh-sungguh kesesuainnya dengan tujuan, cakupan, dan  kelompok

pembaca.Untuk bahan pustaka yang di atas rata-rata perlu di pertimbangkan

D. Tim Seleksi

Pada  perpustakaan  perguruan  tinggi,  pihak  yang  berwenang melakukan

seleksi  atau  pemilihan  bahan  pustaka  adalah  pimpinan  universitas,  pimpinan

fakultas , ketua jurusan dan dosen, atau juga sebuah komisi penasehat/pengawas

perpustakaan  yang  dibentuk  khusus  dengan  salah  satu  tugasnya  adalah

19 Ibid. hal.28
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memilih atau menyerahkan terbitan berseri yang akan dilanggan. Komisi

tersebut  bisa saja dari pustakawan, dosen,pimpinan fakultas dan mahasiswa.20

Dengan  demikian  tim  penyeleksian  bahan  pustaka  pada  perpustakaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah  kepala, staf perpustakaan, ketua prodi

dan dekan I pada fakultas tersebut.

20 Syihabuddin Qalyubi, Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu
Perpustakaan Fakultas Adab, 2007), hal.83
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam didirikan pada tanggal

15 oktober 2015 bertempat di kampus UIN Ar-Raniry Jln. Syekh Abdur Rauf,

Kopelma-Darusslam Banda Aceh. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam atau yang disebut dengan Taman Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(TB FEBI) dikelola oleh dua orang tenaga perpustakaan. Satu orang yang bertugas

secara langsung sebagai kepala perpustakaan yang bernama Yulindawati, SE, MM

dan satu orang bernama Safrul Razi, Amd yang menjabat sebagai staf di

perpustakaan tersebut. Kepala perpustakaan di perpustakaan ini adalah dosen tetap

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berikut tugas yang dijalankan oleh staf

perpustakaan ini diantaranya: pengolahan bahan pustaka, inventarisasi, perawatan,

pelayanan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pengguna.

Perpustakaan tersebut baru berdiri dan sedang dalam proses pengembangan.

Taman Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini  dimanfaatkan secara

maksimal oleh para mahasiswa FEBI, dari 4 (empat) Jurusan: yaitu  D3

Perbankkan Syariah, S1 Perbankkan Syariah, S1 Ekonomi Syariah dan S1 Ilmu

Ekonomi serta dosen dan karyawan yang di lingkungan FEBI. Semua pemustaka

ini adalah pemustaka potensial dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan
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Tinggi, dan sebagai pusat utama segala informasi yang dibutuhkan oleh

penggunanya.21

Tabel 3.1

Data nama-nama Pegawai Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama Jabatan Pendidikan Ket

Yulindawati, SE, MM Dosen S2 Manajemen Universitas

Syiah Kuala

Aktif

Safrul Razi, A.Md Pustakawan D3 Ilmu Perpustakaan UIN

Ar-Raniry

Aktif

2. Koleksi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-

Raniry

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki berbagai

macam koleksi mulai dari koleksi Umum, Agama, Sosial dan Pelajaran Studi D3

Perbankan Syariah serta koleksi referensi. Koleksi refrensi diantaranya Kamus,

Biografi, Terbitan Serial dan Koran. Berdasarkan data buku inventaris

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari 23 Maret 2016 s/d 23 Juni

2016, koleksi perpustakaan  sebanyak 658 judul, 786 eksamplar.

21 Hasil wawancara dengan Yulindawati, Kepala Perpustakaan Fakulas Ekonomi dan
Bisnis Islam
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Tabel 3.2

Data Koleksi Di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO Bidang Studi Judul Exp

1. Karya Umum 26 32

2. Agama 39 47

4. Ilmu-Ilmu Sosial 301 396

5. Ilmu Bahasa 24 28

6. Ilmu-Ilmu Murni 7 20

7. Psikologi 2 4

8. Biografi 5 5

9. Tugas Akhir D3 Perbankan

Syariah

237 237

10. Prosiding 17 17

Total 658 786

Sumber: File Daftar Inventaris Koleksi Perpustakaan FEBI Juni 2016

3. Fasilitas Yang ada di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Ar-Raniry

Dalam melakukan berbagai kegiatan pengelolaan perpustakaan,

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilengkapi dengan beberapa

fasilitas yang tersedia untuk memberikan kenyamanan para mahasiswa, karyawan

dan dosen. Diantara fasilitas yang tersedia adalah sebagai beriku :
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Tabel 3.3

Fasilitas Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NO Jenis Barang Jumlah Barang

1 Meja Sirkulasi 1 Unit

2 Meja Kepala Perpustakaan 1 Unit

3 Meja Lipat 5 Unit

4 Kursi Panjang 1 Unit

5 AC 1 Unit

6 Printer 1 Unit

7. Rak Koleksi 2 Unit

8. Rak Pajangan Koran 1 Unit

9. Rak Pentipan Tas 1 Unit

10. Dispenser 1 Unit

11. Galon 2 Unit

12. Wayer 2 Unit

13. Lampu Belajar 1 Unit

14. Televisi 1 Unit

15. Jam Dinding 1 Unit

16. Sapu 3 Unit

18. Pel 1 Unit

19. Kemoceng 3 Unit

20. Tong Sampah 2 Unit

Sumber: File Fasilitas Perpustakaan FEBI Juni 2016
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4. Sistem Layanan

Tabel 3.4

Jam layanan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah:
No Hari Pengunjung Waktu

1. Senin

Mahasiswi 08.30 WIB – 10.30 WIB

Mahasiswa 10.40 WIB – 12.10 WIB

Mahasiswa/Mahasiswi 14.00 WIB – 16.00 WIB

Dosen/Karyawan 08.30 WIB – 16.00 WIB

2. Selasa

Mahasiswi 08.30 WIB – 10.30 WIB

Mahasiswa 10.40 WIB – 12.10 WIB

Mahasiswa/Mahasiswi 14.00 WIB – 16.00 WIB

Dosen/Karyawan 08.30 WIB – 16.00 WIB

3. Rabu

Mahasiswi 08.30 WIB – 10.30 WIB

Mahasiswa 10.40 WIB – 12.10 WIB

Mahasiswa/Mahasiswi 14.00 WIB – 16.00 WIB

Dosen/Karyawan 08.30 WIB – 16.00 WIB

4. Kamis

Mahasiswi 08.30 WIB – 10.30 WIB

Mahasiswa 10.40 WIB – 12.10 WIB

Mahasiswa/Mahasiswi 14.00 WIB – 16.00 WIB

Dosen/Karyawan 08.30 WIB – 16.00 WIB

5. Jum’at

Mahasiswi 08.30 WIB – 11.00 WIB

Mahasiswa 14.00 WIB – 16.00 WIB

Dosen/Karyawan 08.30 WIB – 16.00 WIB
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5. Tata Tertib Prosedur Layanan

Tata tertib Prosedur layanan di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam:

a. Mengisi buku tamu (absen) yang telah disediakan.

b. Tidak diperkenankan membawa tas, jaket, topi kedalam ruangan

perpustakaan, kecuali barang-barang berharga seperti handphone

(HP), laptop, dompet, dsb.

c. Tidak merokok, makan dan minum selama berada di dalam

perpustakaan.

d. Menjaga ketenangan dengan tidak menimbulkan suara atau bunyi

yang dapat mengganggu ketenangan pembaca lain di dalam

perpustakaan.

e. Tidak merobek lembar-lembar bahan pustaka, dan menjaga

kerusakan yang mungkin terjadi pada bahan pustaka, peralatan dan

pelengkap lainnya.

f. Koleksi tidak boleh dibawa keluar dari ruangan perpustakaan.

g. Buku tidak boleh dipinjam hanya bisa difoto copy saja dengan

meninggalkan KTM atau KTP.

h. Kerusakan dan kehilangan buku merupkan tanggung jawab

pengguna dengan sanksi khusus dari petugas perpustakaan.22

22 Hasil Wawancara dengan Safrul Razi, Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Juni 2016
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6. Pengolahan Koleksi

Bagan 3.1

Pengolahan koleksi di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

melalui proses seperti tertera pada bagan berikut:

Mulai

Menginventaris Buku Baru :

 Nomor Inventaris
 Judul Buku
 Nama Pengarang
 Nama Penerbit
 Tempat Terbit
 Tahun Terbit

Buku Baru

Stempel :

 Stempel Inventaris
 Stempel Kepimilikan

Menentukan

Nomor Klasifikasi

no

Menyelesaikan Kelengkapan Buku :

 Menyampul
 Memberi Label Nomor

Klasifikasi

Selesai
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a. Petugas menstempel buku yang baru, di kirim ke perpustakaan.

Stempel yang di berikan terdiri dari stempel inventaris dan stempel

kepimilikan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Petugas menentukan nomor klasifikasi buku.

c. Petugas menyelesaikan kelengkapan buku (seperti menyampul dan

memberi label nomor klasifikasi pada buku) untuk memudahkan

menjajarkan buku di rak.

d. Menginventaris buku baru ke dalam buku inventaris (berupa hal

yang berkaitan dengan kondisi buku: nomor inventaris, judul buku,

nama pengarang, nama penerbit, tempat terbit, dan tahun terbit).23

7. Pengguna Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan perpustakaan

Perguruan Tinggi.  Oleh karena itu pengguna perpustakaan hanya bagi

mahasiswa, dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam yang kini memiliki anggota tetap sebanyak 224 orang. Namun demikian,

pelayanan juga diberikan kepada mahasiswa, dosen dan karyawan di lingkungan

UIN Ar-Raniry.24

23 Ibid..
24 Hasil Dokumentasi, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Juni 2016.
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B. Analisis Kebijakan Seleksi Koleksi Pada Perpustakaan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Perpustakaan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam bapak Safrul Razi, perpustakaan ini belum mempunyai

kebijakan seleksi koleksi secara tertulis. Proses seleksi pada perpustakaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang dilakukan selama ini adalah dengan

cara mengirimkan daftar usulan buku ke setiap prodi, yaitu prodi D3 Perbankan

Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Ekonomi Syariah dan S1 Ilmu Ekonomi yang

dilakukan oleh staf perpustakaan. Selanjutnya prodi yang bersangkutan

menyeleksi buku dari daftar tersebut, jika seluruh daftar judul buku dari semua

prodi yang ada di fakultas yang bersangkutan sudah terkumpul, wakil dekan I

bidang akademik melihat kembali, atau mencocokkan dengan daftar judul buku

yang bersumber dari silabus yang dibuat oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam. Setelah proses persetujuan wakil dekan bidang I akademik tersebut, pihak

perpustakaan baru mulai melakukan penyeleksian. 25

Kebijakan penyeleksian ini sudah berjalan selama 8 bulan. Proses penyeleksian

ini pun sudah berjalan satu kali setelah berdirinya perpustakaan ini pada tahun

2015. Proses penyeleksian bahan pustaka pada Perpustakaan FakultasEkonomi

dan Bisnis Islam dilakukan oleh staf perpustakaan secara langsung, kepantasan

atau kelayakan dari kumpulan buku-buku di setiap perpustakaan harus memenuhi

standar yang berguna bagi para pemustaka buku tersebut. Setiap kumpulan yang

disusun wajib diteliti dan dilihat manfaat dan kerugiannya pengembangan

25 Hasil wawancara dengan  Bapak Safrul Razi Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Oktober 2016
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material dalam sebuah perpustakaan wajib diseleksi sebelum akhirnya disusun,

diedarkan dan dipajang.

Alat bantu pemilihan bahan pustaka yang digunakan Perpustakaan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah berupa daftar judul buku yang

diperoleh berdasarkan dokumen inventaris yang terdapat di perpustakaan tersebut

kemudian dikirimkan kepada ketua prodi dan wakil dekan I bidang akademik

pada fakultas tersebut. Daftar judul buku biasanya adalah buku-buku yang

berhubungan dengan tugas dan kebutuhan mahasiswa, dosen dan pegawai.

Pengadaan koleksi biasanya dilakukan setahun sekali. Metode pengadaan

koleksi melalui hibah dari mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mereka menghibahkan satu judul buku, harus

yang sesui dengan kurikulum pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pihak

perpustakaan tidak menentukan judul buku yang dihibahkan. Untuk saat ini

jumlah koleksi buku yang pernah dihibah oleh mahasiswa sebanyak 157 judul

buku.

Selain itu pengadaan juga melalui hibah dosen. Mereka memeberikannya

secara sukarela tanpa di minta oleh pihak Fakultas maupun perpustakaaan, untuk

saat ini buku yang telah dihibahkan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam sebanyak 25 judul buku.

Perpustakaan juga mendapatkan koloksi melalui donasi  kerjasama dengan

BI (Bank Indonesia) mereka menghibahkan koleksi setiap satu tahun sekali pada

tahun 2015 BI baru menghibahkan sebanyak 239 koleksi. Selanjutnya pada tahun

2016 dalam proses pengadaan koleksi melalui kerja sama dengan BI wakil dekan
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I bidang akademik dan beberapa dosen mengusulkan buku-buku apa saja

yang dibutuhkan dengan membuat daftar usulan. Bahan pustaka yang diterima

haruslah diteliti apakah kondisi yang baik dan bagus, serta mencocokkan dengan

daftar usulan, apakah bahan pustaka yang datang sesuai dengan daftar yang telah

ditentukan.26

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa seleksi koleksi yang dilaksanakan di

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hanya dilakukan oleh staf

perpustakaan. Terjadi keterlambatan pengumpulan daftar usulan buku-buku dari

setiap prodi yang mengakibatkan staf perpustakaan melakukan penyeleksian

sendiri tanpa bantuan dari ketua prodi. Karena tidak adanya respon balik tersebut

akhirnya staf perpustakaan lebih banyak berperan dalam proses penyeleksian

koleksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses seleksi koleksi tidak

berjalan seperti yang diharapkan, karena prodi kurang berperan/kurang aktif

dalam penyeleksian.

Salah satu hal yang penting juga dalam proses seleksi koleksi adalah

penentuan prioritas, maka dalam menentukan prioritas kadang-kadang staf

perpustakaan kurang tepat. Tetapi bila Dekan I bidang akademik serta ketua

prodiberperan aktif dalam proses seleksi, maka penentuan prioritas tersebut tidak

jadi masalah, karena wakil dekan I bidang akademik serta ketua prodi lebih

mengetahui kebutuhan pengguna pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam.

26 Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yasir Yusuf. Wakil Dekan I Bagian
Akademik, Februari 2017.
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Selain itu, perpustakaan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam dalam hal

pengadaan koleksi hanya bersumber dari hibah atau hadiah. Pengadaan koleksi

pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bersumber dari hibah

dosen, mahasiswa dan BI (Bank Indonesia). Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam telah menerapkan persetujuan pada tahun 2016 setiap setahun sekali

membuat daftar list koleksi untuk BI yang koleksi tersebut dibutuhkan pengguna

dan civitas akademika.

Koleksi yang diutamankan adalah judul-judul buku yang berkaitan dengan

kebutuhan prodi yang ada di fakultas tersebut. Tetapi koleksi yang didapati dari

BI kebantyakan tidak relevan dengan kebutuhan pengunaan koleksi tersebut

hanya menjadi pajangan untuk memenuhi rak buku saja. Meskipun koleksi

tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan, pengguna tetap mengunakan untuk

menjadi bahan bacaan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil hibah, tidak

mengeluarkan biaya untuk membeli koleksi, koleksi akan bertambah tanpa harus

mengeluarkan dana dan akan menghemat dana sehingga dana yang ada dapat

dimanfaatkan untuk keperluan fasilitas lainnya.

C. Kendala-kendala Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

dalam Seleksi Koleksi

Kendala-kendala yang dihadapi pepustakaan dalam seleksi koleksi

diantaranya:

1. Kurangnya kerjasama antara pustakawan dengan ketua prodi dalam proses

penyeklesian bahan pustaka dikarenakan keterlambatan pengumpulan

daftar usulan buku dari setiap kepala prodi disebabkan sibuk mengajar,

yang menyebabkan koleksi tidak memenuhi kebutuhan pemustaka.

2. Tidak memiliki kebijakan seleksi koleksi secara tertulis, sehinga

pustakawan tidak mempunyai pedoman dan pelaksanaan penyeleksian
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3. tersebut, oleh karena itu pustakawan membuat daftar usulan sendiri tanpa

ada bantuan dari kepala prodi, karena kemampuan terbatas maka bahan

pustaka yang diseleksi dan kemudian diadakan sudah pasti tidak sesuai

yang diaharapkan. 7

Dengan demikian, kurangnya kerjasama antara ketua prodi dan petugas

perpustakaan dan tidak adanya pelaksanaan kebijakan seleksi koleksi secara

tertulis membuat tidak berjalan dengan lancar. Sehingga hal itu pun

mempengaruhi perkembangaan Perpustakaaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam.

7 Hasil Wawancara Dengan Bapak Safrul Razi Staf Perpustakaan. Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam, Desember 2016
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat meyimpulkan beberapa poin tentang kebijakan

seleksi koleksi pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-

Raniry sebagai berikut:

1. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam belum memiliki

kebijakan seleksi secara tertulis. Proses penyeleksian yang berjalan

saat ini adalah dengan cara mengirimkan daftar usulan buku ke setiap

prodi yang terdapat pada fakultas tersebut. Alat bantu yang di gunakan

adalah daftar judul buku yang diperoleh berdasarkan dokumen

inventaris yang terdapat di perpustakaan tersebut.

2. Kendala yang dihadapi perpustakaan kurangnya kerjasama antara

perpustakaan dengan prodi dalam proses penyeleksian bahan pustaka,

dan tidak memiliki kebijakan seleksi koleksi secara tertulis sehingga

petugas perpustakaan tidak mempunyai pedoman dalam proses

penyeleksian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak, terkait hasil

penelitian adalah sebagai berikut:
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1. Diharapkan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

membuat pedoman seleksi koleksi secara tertulis, agar proses

penyeleksian koleksi selanjutnya terarah.

2. Diharapkan kepada Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry untuk terus berupaya meningkatkan kerja sama dengan

prodi dalam pemilihan bahan pustaka,agar proses penyeleksian sesuai

dengan kebutuhan mahasiswa, dosen dan karyawan pada Fakultas

tersebut.

3. Diharapkan petugas perpustakaan lebih berperan aktif untuk  mencari

atau menelusuri alat seleksi yang lebih bervariasi dan relevan dari

berbagai media dan penerbit untuk memperbanyak variasi sumber-

sumber informasi penyeleksian.
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