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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Era Globalisasi yang semakin maju, informasi menjadi 

sangat penting bagi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, telah 

mengakibatkan terjadinya ledakan informasi (information explotion) 

dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk buku maupun non buku, tentu 

hal ini sangat mempengaruhi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, 

sehingga informasi menjadi sangat penting bagi pemustaka. Dari sini dapat 

dipahami bahwa pada dasarnya perkembangan perpustakaan tidak bisa 

lepas dari perkembangan kebutuhan informasi pemustaka. 

Perpustakaan sebagaimana yang ada sekarang telah digunakan 

sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, 

rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan jasa 

layanan lainnya. Menurut Sulistyo-Basuki (1991 : 6)1 tugas perpustakaan 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyimpanan, artinya perpustakaan bertugas menyimpan buku yang 
diterimanya. 

2. Informasi, artinya perpustakaan menyediakan informasi yang 
diperlukan pemakai perpustakaan. 

3. Pendidikan, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar seumur 
hidup, terutama bagi mereka yang sudah meninggalkan bangku 
sekolah. 

 

                                                 
1 Sulistyo Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia, hlm 6. 
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Dengan adanya ledakan informasi yang sangat pesat seperti 

sekarang ini akan mempengaruhi perpustakaan khususnya pustakawan. 

Pustakawan di tuntut untuk dapat memilih bahan pustaka mana yang tepat 

untuk diadakan dan dibeli agar sesuai dengan tujuan dan fungsi 

perpustakaan serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemakai. 

Perpustakaan harus mengkaji informasi apa yang dibutuhkan oleh 

pemustaka, sehingga peran perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi 

sangat penting dan bermanfaat. Pemilihan bahan pustaka adalah “proses 

mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang 

telah ada di perpustakaan” Yuyu Yulia ( 2006 : 4.3 ).2 

Dalam melakukan pengadaan bahan pustaka, perlu 

mempertimbangkan bahan pustaka mana yang harus dipilih untuk 

diadakan, bahan pustaka yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan 

pemakainya, artinya bahan pustaka tersebut memiliki nilai guna,   

memberikan manfaat bagi pemustaka, sesuai dengan nilai informasi yang 

terkandung di dalamnya masih baru (up to date). Dalam pemilihan bahan 

pustaka juga perlu mempertimbangkan pengarang, judul, penerbit, tahun 

terbit, edisi, dan harga agar kebutuhan pemakai akan informasi dan bahan 

pustaka yang baru dapat terpenuhi. 

Pemilihan bahan pustaka menjadi sangat penting bagi 

perpustakaan sebelum bahan pustaka tersebut diadakan. Tujuan dari 

pemilihan bahan pustaka adalah untuk menghindari pemborosan, memilih 

                                                 
2Yuyu Yulia. 2006. Pengadaan Bahan Pustaka. Jakarta : Universitas Terbuka, hlm  4.3 
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bahan pustaka yang sesuai dengan tujuan dan fungsi perpustakaan, serta 

menghindari duplikasi bahan pustaka  

Pemilihan bahan pustaka erat kaitannya dengan pengadaan bahan 

pustaka, untuk itu bahan pustaka yang di pilih oleh perpustakaan 

hendaknya relevan dengan minat dan kebutuhan pemustaka, lengkap, dan 

terbitan mutakhir agar mampu menyediakan dan menyajikan bahan 

pustaka yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pemustaka. Pemilihan 

bahan pustaka menjadi hal yang sangat penting dalam pengadaan bahan 

pustaka karena pada tahap ini lah kualitas koleksi perpustakaan di 

tentukan, apabila pemilihan bahan pustaka baik maka koleksi perpustakaan 

akan baik, begitu pula sebaliknya. 

Untuk itu menyadari pentingnya akan pemilihan bahan pustaka 

pada setiap perpustakaan, maka penulis mengangkat masalah pemilihan 

bahan pustaka agar dapat memberi informasi kepada pihak-pihak yang 

memerlukan serta agar penulis semakin memahami dan menyadari arti 

pentingnya pemilihan bahan pustaka. 

 

B. Tujuan 

Tujuan penulis mengangkat masalah mengenai pemilihan bahan 

pustaka adalah : 

1. Untuk mengetahui alat bantu pemilihan bahan pustaka di Kantor Arsip 

dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten. 
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2. Untuk mengetahui kriteria pemilihan bahan pustaka yang di lakukan 

di Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten. 

3. Untuk mengetahui prosedur pemilihan bahan pustaka yang di lakukan 

di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

4. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi oleh Kantor 

Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten dalam melakukan 

pemilihan bahan pustaka. 

5. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan yang dihadapi oleh 

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten. 

 

C. Pelaksanaan 

1. Praktek kerja lapangan dilaksanakan selama enam minggu terhitung 

mulai tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan 26 Maret 2010 yang 

bertempat di Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten 

Klaten. Adapun jadwal praktek kerja lapangan sebagai berikut : 

a. Tanggal 15 Februari 2010 – 5 Maret 2010 di bagian pengolahan. 

b. Tanggal 8 Maret 2010 – 23 Maret 2010 di bagian sirkulasi. 

c. Tanggal 24 Maret 2010 – 26 Maret 2010 di bagian administrasi. 

2. Tempat Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten  

Jl. Lombok No. 2 Kanjengan, Klaten, Jawa Tengah. 

 

D. Rumusan Masalah 
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1. Apa saja alat bantu pemilihan bahan pustaka yang digunakan di Kantor 

Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten. 

2. Apa saja kriteria dalam melakukan pemilihan bahan pustaka yang di 

lakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten. 

3. Bagaimana prosedur pemilihan bahan pustaka yang di lakukan di 

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten 

4. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Umum Kab. Klaten dalam melakukan pemilihan bahan pustaka. 

5. Bagaimana cara mengatasi hambatan pemilihan bahan pustaka yang di 

lakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten 

E. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Metode Observasi Langsung  
Metode observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan 
menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 
keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik 
mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria 
berikut : 
a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan 

secara sistematis. 
b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 
c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan 

dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set 
yang menarik perhatian saja. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan 
reliabilitasnya.3 

 
 

2. Metode Wawancara 

                                                 
3Mohammad, Nazir. 2009.  Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.  175 
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Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide ( panduan 

wawancara ).4 

 

 

 

 

 

 

3. Metode Studi Pustaka 

Penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian 

biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan. (buku, 

ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).Mestika Zed 

(2004 : 89)5 

4. Metode Partisipasi  

Suatu proses usaha ikut serta atau mengikutkan diri dalam suatu 

kegiatan. (Matondang, Avena. 2007 ).6 

 

                                                 
4Mohammad Nazir. 2009.  Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 175 
5Mestika, Zed. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm  89 

6<<http://avena-matondang.blogspot.com/2007/07/krisis-metode-penelitian-antropologi.html>> 
 8 April 2010, pukul 17.00 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian 

“Perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, 

ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan 

terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu 

untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual” (Sulistyo Basuki, 1991).7 

Perpustakaan kabupaten merupakan salah satu contoh 

perpustakaan umum. Menurut Sulistyo Basuki (1991 : 47) “yang termasuk 

kelompok perpustakaan umum adalah perpustakaan wilayah, perpustakaan 

propinsi, perpustakaan umum kotamadya, perpustakan umum kabupaten, 

perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan umum desa”.8  

“Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mempunyai tugas 

melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkat usia, 

tingkat social, tingkat pendidikan” (Soeatminah, 1992).9 

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan 

oleh dana umum dengan tujuan melayani umum. Ciri perpustakaan umum 

adalah sebagai berikut :  

a. Terbuka untuk umum artinya terbuka bagi siapa saja tanpa 
memandang perbedaan jenis kelamin, agama, kepercayaan, ras, usia, 
pandangan politik dan pekerjaan. 

b. Dibiayai oleh dana umum. Dana umum ialah dana yang berasal dari 
masyarakat. Biasanya dikumpulkan melalui pajak dan dikelola oleh 

                                                 
7Sulistyo Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia, hlm. 3 
8Ibid., hlm. 47 
9Soeatminah. 1992. Perpustakaan, Kepustakawanan, dan pustakawan. Yogyakarta : Kanisius, 

hlm.  34 
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pemerintah. Dana ini kemudian digunakan untuk mengelola 
perpustakaan umum. Karena dana berasal dari umum maka 
perpustakaan umum harus terbuka untuk umum. 

c. Jasa yang diberikan pada hakekatnya bersifat cuma-cuma. Jasa yang 
diberikan mencakup jasa referal artinya jasa memberikan informasi, 
pinjaman, konsultasi studi sedangkan keanggotaan bersifat cuma-
cuma artinya tidak perlu membayar. Pada beberapa perpustakaan 
umum di Indonesia masih memungut biaya untuk menjadi anggota, 
namun hal ini semata-mata karena alasan administrative belaka, 
bukanlah prinsip utama (Sulistyo Basuki, 1991).10S 

 
Perpustakaan merupakan sebuah gedung atau ruangan yang 

digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan-terbitan lainnya, biasanya 

disimpan menurut tata urutan tertentu. Perpustakaan umum  

diselenggarakan oleh umum dan bertujuan untuk melayani kepentingan 

umum dalam menemukan dan mencari informasi, pinjaman, serta mencari 

sumber referensi. 

B. Pengertian Pemilihan Bahan Pustaka 

Dalam melakukan kegiatan pengadaan bahan pustaka hal yang 

pertama kali dilakukan adalah melakukan seleksi atau pemilihan bahan 

pustaka. “Seleksi adalah proses mengidentifikasi  bahan pustaka yang akan 

ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan”.11  “Seleksi 

juga diartikan sebagai  tindakan, cara, atau proses memilih bahan 

pustaka”.12 

Dalam melakukan kegiatan pemilihan bahan pustaka yang 
diadakan harus dipilih secara cermat, disesuaikan dengan : 
a. Minat dan kebutuhan masyarakat pemakai. 
b. Tujuan, fungsi dan ruang lingkup layanan perpustakaan. 
c. Kemajuan pengetahuan dan kekayaan jiwa dalam arti positif yang 

dibawanya. 
                                                 
10Sulistyo Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia, hlm  46 
11Yuyu Yulia. 2006. Pengadaan Bahan Pustaka. Jakarta : Universitas Terbuka, hlm. 4.3  
12Syihabuddin Qalyubi. 2003. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Jakarta : Bumi Aksara, hlm 81 
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d. Pustaka yang memenuhi kualitas persyaratan. 13 
 

  Baik dan buruknya suatu koleksi di perpustakaan sangat 

ditentukan pula dari segi sumber daya manusianya dalam artian adalah 

pustakawan, oleh karena itu pustakawan dituntut untuk mempunyai 

pengetahuan yang luas mengenai penerbit bahan pustaka, toko buku, 

prosedur pemilihan bahan pustaka, serta metode dan alat bantu yang di 

gunakan dalam pemilihan bahan pustaka. Menurut Sullistyo Basuki   

(1991 : 429) pustakawan yang melakukan pemilihan bahan pustaka, harus 

memenuhi kecakapan sebagai berikut : 

1. Menguasai sarana bibliografi yang tersedia dan memahami seluk 
beluk yang berkaitan dengan dunia penerbitan. 

2. Mengetahui latar belakang para pengguna perpustakaan . 
3. Memahami apa yang dibutuhkan pengguna. 
4. Mencerminkan sifat netral. 
5. Mengetahui secara lebih mendalam koleksi perpustakaan. 
6. Menguasai teknik membaca dan menganalisis bacaan dengan 

baik.14 
 

“Pemilihan bahan pustaka ditujukan untuk mengembangkan 

koleksi perpustakaan yang baik dan seimbang, sehingga mampu ,melayani 

kebutuhan pemakai yang berubah dan tuntutan pemakai masa kini serta 

masa mendatang” (Sulistyo Basuki, 1991).15  

  Pemilihan bahan pustaka merupakan salah satu bagian kegiatan 

rutin dari perpustakaan yang kegiatannya menuntut kemampuan 

intelektual dan kebijaksanaan untuk menentukan jadi atau tidaknya bahan 

                                                 
13Soeatminah. 1992. Perpustakaan, Kepustakawanan, dan pustakawan. Yogyakarta : Kanisius, 

hlm 76 
14 Sulistyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm.  

429 
15Ibid.. hlm, 427  
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pustaka yang dipilih oleh perpustakaan disesuaikan dengan  minat dan 

kebutuhan pemakai, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup layanan 

perpustakaan dengan tepat, cepat, dan seimbang sehingga mampu 

melayani kebutuhan pemustaka masa kini dan masa mendatang. 

Pustakawan juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang lebih luas 

tentang seluk beluk perpustakaan, penerbit, toko buku, metode serta alat 

bantu pemilihan bahan pustaka yang digunakan oleh perpustakaan.  

 

C. Kriteria Pemilihan Bahan Pustaka 

Di dalam melakukan seleksi bahan pustaka terdapat criteria khusus 

yang perlu dipertimbangkan seperti hal-hal berikut ini : 

1. Judul disesuaikan dengan program lembaga yang ada. 
2. Judul disesuaikan dengan tingkatan pengguna. 
3. Pengarang sudah sangat terkenal di bidangnya (ahli/pakar). 
4. Isi buku tahan lama, berbobot dan tidak cepat berubah. 
5. Penerbit cukup terkenal pada bidangnya. 
6. Tahun edisi terbaru. 
7. Harga buku cukup pantas.16 

 
Secara umum kriteria-kriteria yang diterapkan dalam seleksi bahan 

pustaka adalah senagai berikut : 
1. Tujuan, cakupan, dan kelompok pembaca. 
2. Tingkatan Koleksi. 
3. Otoritas dan Kredibilitas Pengarang. 
4. Harga. 
5. Kemutakhiran. 
6. Penyajian Fisik Buku. 
7. Struktur dan Metode Penyajian. 
8. Indeks dan Bibliografi.17 

 
D. Alat Bantu Pemilihan Bahan Pustaka 

                                                 
16Yuyu Yulia. 2006. Pengadaan Bahan Pustaka. Jakarta : Universitas Terbuka, hlm. 4.9  
17Syihabuddin Qalyubi. 2003. Pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Jakarta : Bumi Aksara, hlm  85 
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Dalam melakukan kegiatan pemilihan bahan pustaka diperlukan 

alat bantu pengadaan bahan pustaka. Alat-alat bantu seleksi bahan pustaka 

antara lain : 

a. Katalog penerbit dalam dan luar negeri. 

b. Bibliografi nasional dan internasional. 

c. Bibliografi khusus berbagai bidang ilmu. 

d. Daftar tambahan koleksi perpustakaan lain. 

e. Timbangan buku, iklan, dan lain-lain.18 

 

Ada pula alat bantu pemilihan bahan pustaka yang lain seperti :  

1. Resensi/timbangan buku yang dimuat di surat kabar/majalah.Daftar 

pesanan dari penguna jasa perpustakaan 

2. Daftar pesanan dari pengguna jasa perpustakaan. 

3. Daftar buku beranotasi dari penerbit atau daftar buku dari IKAPI 

4. Bibliografi Daerah Jawa Tengah, Bibliografi Nasional dan lain-lain.19 

E. Prosedur Pemilhan  Bahan Pustaka 

1. Setiap orang / unit pemakai perpustakaan dapat melakukan pemilihan, 
baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan perpustakaan. Caranya 
adalah dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh 
perpustakan, berisi data bibliografis yang lengkap. 

2. Setelah formulir diisi, kemudian di serahkan ke perpustakaan. Apabila 
usulan tersebut di setujui, maka formulir akan di beri paraf dan 
tanggal, lalu dikumpulkan dan dibuat daftar kolektif. 

                                                 
18 Soeatminah. 1992. Perpustakaan, Kepustakawanan, dan pustakawan. Yogyakarta : Kanisius, 

hlm  76 
19Titik Raharjoe. 2005. Panduan Penyelenggaraaan Perpustakaan Desa/Kelurshan.  Semarang : 

Kantor Perpustakaan Daerah, hlm 17   
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Sebelum bahan pustaka di tetapkan untuk di beli sebagai tambahan 
koleksi perpustakaan, perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu yang 
meliputi : 

a. Pengecekan Katalog Perpustakaan 
Apabila perpustakan telah memiliki catalog yang benar dan 
lengkap, semua data pustaka dapat di cek lewat catalog 
perpustakaan. Apabila pustaka yang diusulkan untuk diadakan 
sudah ada, dan jumlah eksemplarnya dianggap sudah cukup, maka 
usulan tersebu dibatalkan. Apabila ternyata perpustakaan belum 
memilikinya, atau jumlah eksemplarnya dianggap belum cukup, 
maka usulan tersebut dapat diterima. Demikian pula dengan proses 
pengusulan majalah.  

b. Pengecekan Anggaran Pengadaan Bahan Pustaka 
Anggaran pengadaan bahan pustaka selalu terbatas, baik di 
perpustakaan kecil maupun di perpustakaan besar, maka diperlukan 
pemikiran yang matang mengeluarkan anggaran. Karena 
keterbatasan anggaran, maka tidak semua usulan diterima dan telah 
dinyatakan dapat diteruskan, dapat dilaksanakan pengadaannya 
secara serentak. 

 
Apabila hal ini terjadi, jalan yang sebaiknya diambil oleh 

perpustakaan adalah : 

1) Membuat skala prioritas (pustaka yang dianggap urgen perlu 

didahulukan) 

2) Membuat desiderata (putaka yang belum diadakan, dimasukkan 

dalam daftar tunggu) 

3) Membuat surat pemberitahuan kepada pengusul.)20 

 

 

 

 
 

                                                 
20Soeatminah. 1992. Perpustakaan, Kepustakawanan, dan Pustakawan. Yogyakarta : Kanisius, 

hlm 76 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KANTOR ARSIP DAN 

PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

 

A. Sejarah Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

Berdirinya Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten bermula dari 

keinginan berbagai tokoh masyarakat yang menghendaki adanya tempat 

pusat pembelajaran bersama dan diskusi bagi masyarakat Klaten. Dari 

keinginan itu lembaga Perpustakaan Departemen P dan K menyarankan 

dengan surat Nomor : 510/1. UM/1971 tanggal 27 Juli 1971 perihal saran 

pembentukan Dewan Perpustakaan Kota Kabupaten Klaten, sebagai 

Pembina Perustakaan “Sasana Pustaka” Klaten. 

Menanggapi dari Lembaga Perpustakaan Departemen PDK Jakarta, 

Bupati Klaten Soetjiso membentuk Dewan Perpustakaan Kabupaten Klaten 

dengan SK Nomor : II/066/S.K/KDH/73 tanggal 20 Maret 1973 tentang 

Pembentukan Dewan Perpustakaan Kabupaten Klaten. Yang mempunyai 

tugas membina dan mengatur Perpustakaan Umum “Sasana Pustaka” 

Kabupaten Klaten yang dijadikan perpustakaan induk Kabupaten Klaten. 

Untuk menindak lanjuti keberadaan perpustakaan Sasana Pustaka 

dalam menjalankan aktivitasnya kepada masyarakat, pada tanggal 28 

Desember 1973 diadakan persetujuan bersama antara Bupati Klaten 

dengan Lembaga Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan 

Jakarta yang berisi : Bupati Klaten menyanggupi didirikan gedung 
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perpustakaan Umum milik Pemerintah Daerah yang beralamat di Jl. 

Pramuka No. 3 beserta perlengkapan kantor. Sementara ini Lembaga 

Perpustakaan Departemen Pendidikan Jakarta akan menyediakan sejumlah 

buku-buku untuk koleksi diberikan 2.500 eksemplar, kemudian setiap 

tahun akan diberikan 20 persen dari jumlah koleksi selama setahun. 

Telah terbentuknya Dewan Perpustakaan Kota Kabupaten Klaten, 

kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Klaten dengan SK Bupati Kepala 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor : Ad. II/SK/KDH/078/II/75 tanggal 24 

Februari 1975 didirikan Perpustakaan Umum “Sasana Pustaka” berbentuk 

Yayasan dengan Akte Notaris Nomor : 4 tertanggal 3 Maret 1975. 

Untuk lebih memantapkan kedudukan dan fungsi Perpustakaan 

sebagai lembaga pendidikan non formal, maka Pemerintah Kabupaten 

Klaten menetapkan Perda Nomor 2 tahun 1996 tentang Perpustakaan 

Umum, ketika itu kelembagaan  masih di Sub Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana Sekretariat Daerah Tingkat II Klaten. Seiring dengan 

perkembangan Perpustakaan yang terus meningkat. Pemerintah Kabupaten 

Klaten mengeluarkan Perda Nomor 18 tahun 2001 tentang kelembagaan 

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum. Dimana Perpustakaan Umum 

kedudukannya pada seksi Pelayanan Peprustakaan.    

Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten yang bertugas melayani 

seluruh lapisan masyarakat Klaten bertanggungjawab melaksanakan 

program operasional Perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Arsip 

dan Perpustakaan. Secara umum meliputi : 
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1. Pengadaan koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Umum dan 

Perpustakaan Keliling. 

2. Pengolahan koleksi buku meliputi katalogisasi, klasifikasi buku dan 

penyelesaian buku, ini semua dimaksud untuk mencapai system 

Administrasi Management Perpustakaan. 

3. Pelestarian Bahan Pustaka meliputi, merawat dan memelihara naskah 

kuno. 

4. Mensosialisasi keberadaan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

kepada masyarakat. Karena perpustakaan merupakan salah satu pusat 

pembelajaran yang sangat penting bagi masyarakat untuk 

meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. 

5. Pengoperasian bus Perpustakaan Keliling bagi masyarakat desa.  

Pimpinan yang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dari awal 

berdirinya Perpustakaan Kabupaten Klaten sampai dengan sekarang adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahun 2001 Bp. Harimawan 

2. Tahun 2001-2004 Bp. Suparto SH. 

3. Tahun 2004-2005 Bp. Rantiman SH. 

4. Tahun 2005-2007 Bp.Hartanto S.Sos 

5. Tahun 2007-2009 Ibu Hj. Sri Mulyati SH. 

6. Tahun 2009-sekarang Bp. Sugiharjo Sapto Aji  MM. 

 

B. Struktur Organisasi 
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Dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah telah memberikan kewenangan begitu luas untuk 

membuka peluang bagi Pemerintah Daerah mengembangkan segala 

potensi yang ada di masing-masing daerah, 

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten No. 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten bahwa urusan pemerintahan yang 

harus ditangani Pemerintah Kabupaten Klaten meliputi urusan wajib dan 

urusan pilihan. Berdasarkan urusan tersebut maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten No. 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten 

Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2001 No. 21), 

dipandang sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diganti dengan 

peraturan yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang 

Organisasi dan Tata Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

Adapun struktur organisasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Umum Kabupaten Klaten tertera pada bagan struktur organisasi dibawah 

ini : 
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Bagan Struktur Organisasi 

Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

 

 

 

 

Sumber  Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

 

C. Sumber Daya Manusia  

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Seksi 
Perpustakaan 

Kepala 

Seksi 
Kearsipan 
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Staf perpustakaan memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu 

perpustakaan. Pelayanan yang baik akan mendukung tercapainya fungsi 

dan tujuan perpustakaan sebagai sumber informasi. Dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten 

Klaten di dukung oleh satu kepala perpustakaan dan 27 tenaga pustaka 

dengan perincian sebagai berikut : 

 

 

Tabel 3.1  

Staff Perpustakaan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum  

Kabupaten Klaten 

No. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1. S2 Peprustakaan 1 

2. S1 Non Perpustakaan 8 

3. Diploma Perpustakaan 1 

4. SMA sederajat dan Pelatihan 10 

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten 

 

Tabel 3.2 

Staff Kearsipan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum  

Kabupaten Klaten 

No. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1. S1 Non Arsip 1 
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2. S1 Arsip 2 

3. Diploma Arsip 1 

4. SMA sederajat dan Pelatihan 3 

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten 

 

D. Gedung dan Ruang 

Perpustakaan yang berukuran 144 m2 yang berkapasitas 30 tempat 

duduk . Rak buku ada sejumlah 14 buah dengan buku yang telah tertata 

sesuai dengan standart Perpustakaan Nasional. Gedung Perpustakaan 

Kabupaten Klaten hanya terdiri dari 1 lantai dan terdiri dari 3 ruangan 

yaitu : 

1. Ruangan Utama atau bagian tengah. Ruangan perpustakaan yang meliputi 

bagian sirkulasi, ruang baca dan ruang koleksi bahan pustaka yang tertata 

rapi 

2. Ruangan kedua yaitu bagian barat adalah ruangan pengolahan bahan 

pustaka dan terdiri dari beberapa pegawai yang mengolah bahan pustaka. 

3. Ruangan ketiga yaitu bagian timur adalah ruangan tata usaha. 

Pada bagian belakang gedung Kantor Arsip Dan Perpustakaan 

Umum  Kabupaten Klaten berdiri kokoh gedung Arsip Kabupaten Klaten. 

Gedung Arsip memang dibangun terpisah dari gedung utama Perpustakaan 

Kabupaten Klaten. Gedung Arsip berdiri diatas tanah seluas 1000 m2 yang 

memiliki dua lantai yaitu : 

1. Lantai 1 
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Digunakan untuk pengolahan arsip seperti identivikasi arsip, inventarisasi 

arsip, sebelum arsip tersebut disimpan dan dilakukan perawatan dan 

pelestarian guna menyalamatkan nilai guna arsip. 

2. Lantai 2 

Digunakan untuk menyimpan arsip-arsip yang sudah diolah dalam artian 

sudah diidentivikasi menurut klasifikasinya, diinventarisasi,dll. Dilantai 

dua inilah arsip disimpan dan dilakukan perawatan dan pelestarian untuk 

menyelamatkan nilai guna arsip terutama bagi arsip-arsip yang bernilai 

tinggi seperti arsip yang bernilai historys. 

 

E. Sumber Dana 

Sumber dana perpustakaan Kabupaten Klaten diperoleh dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan Daerah tingakat 

Provinsi (tingkat 1). Alokasi anggaran pengembangan koleksi 70 % 

sedangkan 30 % untuk keperluan administrasi kantor. 

 

F. Sarana dan Prasarana 

Adapun sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Kantor Arsip 

dan Perpustakaan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Sarana Dan Prasarana Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum 

Kabupaten Klaten 
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No. Nama Barang Merk/Type Jumlah Kondisi Barang 

B/K/RB 

1. Ac Split Akira 1 B 

2. Ac Split Sanken 2 B 

3. Almari Kaca - 2 B 

4. Almari Kaca - 1 B 

5. Almari Kayu - 2 B 

6. Alamri Pres Kertas - 1 B 

7. Bus Keliling Daihatsu 1 B 

8. Bus Keliling Toyota/BU 1 B 

9. Bus Keliling Toyota/Dyna 1 B 

10. Bus Keliling Toyota/Dyna 1 B 

11. Depo Arsip - 1 B 

12. Dispenser Sanyo 1 B 

13. DVD Player  Sharp 1 B 

14. Filing Cabinet Brother 4 B 

15. Filing Cabinet Brother 10 B 

16. Garasi  - 1 B 

17. Globe Besar - 2 B 

18. Globe Kecil - 2 B 

19. Gudang  - 1 B 

20. Handycam Sony 1 B 
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21. Hub D-Link  2 B 

22. Kamera Nikon 1 B 

23. Kamera Sony 1 B 

24. Kamera Panasonyc 1 B 

25. Karpet - - B 

26. Kipas Angin Cosmos 1 B 

27. Kipas Angin Maspion 3 B 

28. Kipas Angin Panasonyc 2 B 

29. Kursi Kayu - 21 B 

30. Kursi Lipat  - 27 B 

31. Kursi Putar - 12 B 

32. Laptop Asher Travel 1 B 

33. Laptop Toshiba 1 B 

34. Laptop Advan 1 B 

35. Layar Tripot Focus 1 B 

36. LCD Proyektor Toshiba 1 B 

37. Meja Baca Besar - 4 B 

38. Meja Belajar Kecil  - 7 B 

39. Meja Kerja Kayu - 23 B 

40. Meja Seleksi - 4 B 

41. Meja Sirkulasi - 1 B 

42. Meja Tamu - 2 B 
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43. Mesin Ketik Olivetti 1 B 

44. Mesin Ketik Brother 2 B 

45. Penghisp Debu Electrolux  1 B 

46. PC Unit IMB PC 1 B 

47. PC Unit Acer PC 1 B 

48 PC Unit Sim-V 1 B 

49. PC Unit Ersys 1 B 

50. PC Unit Mugen 1 B 

51. PC Unit HP Compaq 1 B 

52. PC Unit  HP G3133L 1 B 

54. PC Unit Acer M1201 1 B 

55. Printer Epson LX300 1 B 

56. Printer HP Laserjet 1 B 

57. Printer Epson LX300+ 2 B 

58. Printer HP Diskjet 3 B 

59. Printer Laserjet 1 B 

60. Printer Epson CX5500 1 B 

61. Printer Canon IPI1880 3 B 

62. Printer HP Diskjet 1 B 

63. Rak Arsip - 68 B 

64. Rak Arsip - 7 B 

65. Rak Buku - 22 B 
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66. Rak Kartu Anggota - 1 B 

67. Rak Katalog - 3 B 

68. Rak Kayu - 1 B 

69. Roll Banner Besar - 2 B 

70. Roll O Pack Arsip - - B 

71. Rumah Negara Type - 1 B 

72. Sepeda Motor  Honda NF100 1 B 

73. Sepeda Motor Honda Win 1 B 

74. Sepeda Motor Suzuki FL125 1 B 

75. Sepeda Motor Suzuki FL126 1 B 

76. Sepeda Motor Suzuki FL127 1 B 

77. Sepeda Motor Suzuki FL128 1 B 

78. Sepeda Motor Suzuki FL129 1 B 

79. Sepeda Motor Suzuki FL130 1 B 

80. Sepeda Motor Suzuki FL131 1 B 

81. Sepeda Motor Suzuki RC100 1 B 

82. Scanner Canon 4400F 3 B 

83. Scanner  Posiflek 3 B 

84. Server HP Server 2 B 

85. Station Wagon Avanza  1 B 

86. Tanah - 1 B 

87. Tangga Alumunium - 1 B 
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88. Tape Recorder Toshiba 1 B 

89. Telepon Panasonic 2 B 

90. Televisi Sanyo 1 B 

91. Televisi  Sony 1 B 

92. Televisi Toshiba 1 B 

93. UPS UPS Sendon 2 B 

94. White Board - 3 B 

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten 

 

G. Koleksi 

  Koleksi yang terdapat di Perpustakaan Kab. Klaten hanya koleksi 

tercetak saja dikarenakan mengingat pengunjung perpustakaan adalah 

mayoritas umum maka sejauh ini koleksinya pun difokuskan pada koleksi 

tercetak saja dan saat ini Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kab. 

Klaten sedang dalam proses menuju otomasi Perpustakaan. Kantor Arsip 

Dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten mempunyai koleksi non tercetak 

namun hanya beberapa dan tidak untuk dipinjamkan. 

  Dari tahun ke tahun koleksi tercetak di Kantor Arsip Dan 

Perpustakaan Umum Kab. Klaten mengalami peningkatan sehingga data 

yang diperoleh sampai tahun 2009 seperti yang tertera pada tabel berikut : 

1.  Jumlah total buku  

1) Perpustakaan induk  
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a. Fiksi    :   4.137 

b. Non Fiksi   : 18.562 

Jumlah total   : 22.699 

2) Jumlah buku menurut klas : 

Tabel 3.4 

Jumlah Buku Teks Sampai Dengan 2009 

Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

No Judul Buku Perpustakaan Umum Jumlah Buku per Exemplar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

000 : 647 

100 : 601 

200 : 1469 

300 : 3429 

400 : 942 

500 : 687 

600 : 4064 

700 : 515 

800 : 789 

900 : 757 

Fik : 3517 

Ref : 1005 

 

             Jumlah   :  18422 

 

000 : 847 

100 : 812 

200 : 1769 

300 : 4329 

400 : 1109 

500 : 887 

600 : 5064 

700 : 701 

800 : 992 

900 : 947 

Fik : 4137 

Ref : 1105 

 

           Jumlah   :   22699 
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Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten 

 

3) Keliling   

 a. Fiksi              :  1045 

  b. Non Fiksi  :  7.997 

                 Jumlah Total   :  8989 

Tabel 3.5 

Jumlah Buku Teks Sampai  Dengan 2009 

Perpustakaan Keliling Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum 

Kabupaten Klaten 

No Judul Buku Perpustakaan Keliling Jumlah Buku per Exemplar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

000  :  215 

100  :  395 

200  :  694 

300  :  1394 

400  :  311 

500  :  375 

600  :  2094 

700  :  316 

800  :  471 

900  : 351 

Fik  :  891 

 

000  :  284 

100  :  434 

200  :  814 

300  :  1794 

400  :  417 

500  :  461 

600  :  2395 

700  :  404 

800  :  568 

900  :  373 

Fik  :  1045 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



               Jumlah    :  7547         Jumlah    :   8989 

 

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kab. Klaten 

 

2.  Jumlah judul total (Induk + Keliling) 

1). Fiksi      : 5182 

2). Non Fiksi     : 26.506 

                Jumlah keseluruhan  (Fiksi + Non Fiksi) : 31688 

3. Majalah  

1). Majalah wanita   

2). Berita 

3.) Pertanian  

4.)  Remaja 

5). Otomotof 

4. Harian / Koran 

1). Harian local 

2). Harian terbitan wilayah Surakarta dan Jogja 

3). Harian provinsi Jawa Tengah 

4). Harian Nasional 

5. Penyusunan Buku-Buku Perpustakaan  

1). Fiksi ditempatkan pada rak tersendiri dan disusun berdasarkan abjad 

pengarang. 

2). Buku Ilmu Pengetahuan ( Non Fiksi ) terdiri dari buku ilmu 

pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Buku-buku 
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tersebut disusun pada rah berdasarkann nomor klasifikasi sebagai 

berikut : 

000 Karya Umum 

100 Filsafat 

200 Agama 

300 Ilmu-ilmu Sastra 

400 Bahasa  

500 Ilmu Pengetahuan Umum 

600 Teknologi ( Ilmun Terapan ) 

700 Kesenian dan olahraga  

800 Kesusastraan 

900 Sejarah dan geografi 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Pemanfaatan Koleksi per Setengah Tahun 

Bulan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009 

Jumlah Peminjam 

 

Jumlah Buku 

Yang Dipinjam 

Gol 

Buku 

Juli Agst Sept Okt Nov Des  

000 64 51 33 45 73 101 367 

100 83 40 62 86 78 75 424 

200 154 102 120 176 155 208 915 

300 95 30 24 76 66 96 387 

400 55 28 24 40 52 44 243 
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500 33 52 44 61 36 39 265 

600 158 121 130 147 138 179 873 

700 56 23 14 41 37 60 231 

800 86 89 24 29 27 117 372 

900 46 10 32 32 37 40 197 

FIK 419 508 434 448 402 425 2636 

Jumlah 1249 1154 941 1181 1101 1384 6910 

 Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

H. Layanan Perpustakaan  

Ada tiga kegiatan yang dilakukan di Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Klaten yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

kerja, ketiga layanan tersebut antara lain ; 

1. Layanan Administrasi 

Pelayanan administrasi meruoakan kegiatan yang berkaitan dengan 

administrasi dan dilakukan untuk menunjang kegiatan lainnya. Pelayanan 

administrasi yang dilakukan meliputi : 

a. Ketatausahaan, meliputi pembuatan proposal, surat menyurat, laporan, 

dan lain-lain. 

b. Perlengkapan, misalnya pembelian alat pendukung yang diperlukan     

perpustakaan 

Termasuk kegiatan administrasi lain seperti keuangan, kepegawaian, 

dan sebagian besar penyediaan perlengkapan dilakukan oleh bagian 

administrasi. 
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2.  Pelayanan Teknis 

a. Pengadaan 

Kegiatan pengadaaan yang dilakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Klaten adalah dengan cara pembelian dan hadiah. 

b. Pengolahan 

Pengolahan bahan pustaka merupakan kegiatan mengolah koleksi untuk 

memudahkan penemuan kembali informasi sebelum didistribusikan ke 

bagian pelayanan. 

c. Pemeliharaan Koleksi 

Meliputi kegiatan perencanaan serta kegiatan mencegah dan mengurangi 

kerusakan bahan pustaka dengan tujuan melindungi dan memperbaiki 

bahan pustaka dari kerusakan. 

3. Pelayanan Umum 

Pelayanan umum ini pengguna perpustakaan dapat melakukan 

kegiatan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Selain itu, layanan 

sirkulasi, layanan referensi serta layanan anak-anak dapat temui dalam 

pelayanan umum ini. Karena sifatnya yang umum maka layanan umum 

melayani kepentingan penggunanya dalam berbagai hal agar dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna jasa  perpustakaan secara tepat guna dan 

tepat waktu. Sistem pelayanan yang digunakan di Perpustakaan Klaten 

adalah system pelayanan terbuka (open acces system), sehingga pemakai 

dapat langsung mencari informasi yang dibutuhkan tanpa bantuan petugas. 

Tabel 3.7 
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Jam Buka Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

Hari Jam 

Senin - kamis 07:30 – 16:30wib 

 

Jumat : 07:30 – 11:30wib 

 

Sabtu 08:00 – 13:00wib 

 

        Sumber Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

 

Layanan perpustakaan keliling di layani dengan 3 bus perpustakaan 

keliling untuk melayani masyarakat yang jauh dengan perpustakaan  

induk. Bagi pemustaka yang ingin meminjam serta mengembalikan 

koleksi bahan pustaka dapat meminjam di bagian sirkulasi. Pemustaka 

yang sudah memilih buku yang akan dipinjam, kemudian datang ke bagian 

sirkulasi untuk di catatat oleh petugas. Untuk meminjam buku di 

Perpustakaan Klaten pemustaka harus memiliki kartu anggota 

perpustakaan Klaten dengan mendaftarkan diri menjadi anggota 

Perpustakaan Klaten. Adapun syarat untuk menjadi anggota Peprustakaan 

Klaten adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penduduk Klaten 

1) Menyerahkan fotocopy KTP dan KK sebanyak satu lembar 
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2) Bagi yang belum mempunyai KTP, fotocopy kartu pelajar, 

menyerahkan   KK  dan KTP orang tua 

3) Mengisi formulir pendaftaran yang disahkan oleh Rt/Rw setempat 

dan di stempel. Untuk pelajar disahkan oleh kepala sekolah, untuk 

pegawai di ketahui kepala instansi. 

4) Menyerahkan pas foto terbaru max. 6 bulan dengan ukuran 3x4 

sebanyak 3 lembar. 

b. Bagi penduduk dari luar wilayah Kabupaten Klaten yang sementara 

tinggal di wilayah Kabupaten Klaten karena tugas dinas atau sekolah 

atau kuliah. Persyaratan sama seperti penduduk Kabupaten Klaten 

ditambah dengan : 

1) Surat keterangan dari dinas/instansi tempat sekarang bertugas atau 

sekolah atau kuliah. 

2) Surat pernyataan yang diketahui oleh kepala dinas atau instansi atau 

kepala sekolah atau dekan atau ketua jurusan atau ketua program 

studi. 

I. Arsip 

Seperti yang telah dikatakan diatas tadi bahwa di Kantor Arsip Dan 

Perpustakaan Umum Klaten juga terdapat Kantor Arsip yang terletak tepat 

berada dibelakang Kantor Arsip Dan Perpustakaan Umum Kabupaten 

Klaten. Fungsi didirikannya Kantor Arsip ini adlah untuk menyimpan serta 

merawat arsip-arsip yang da di Kabupaten Klaten untuk menyelamatkan 
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nilai guna arsip serta memudahkan temu balik nilai guna arsip jika 

sewaktu-waktu arsip tersebut di perlukan. 

1. Katagory arsip dalah sebagai berikut ; 

a. Arsip Permanen 

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam proses penyeleksian dan 

inventarisasi arsip yang masih mempunyai nilai guna tinggi akan 

disimpan serta dirawat agar tetap trjaga nilai guna dari arsip tersebut. 

Misalnya : arsip yang mengandung nilai history contoh PU.Arsip 

Dinilai Kembali. 

b. Arsip Musnah 

Setelah melalui tahap-tahapan dalam proses penyeleksian dan 

inventarisasi arsip, arsip yang sekiranya tidak dapat dan tidak 

dimanfaatkan lagi nilai gunanya maka arsip tersebut dimusnahkan. 

2. Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 

a.  Pemeliharan Arsip 

1) Suhu diatur antara 20˚C – 40 ˚C 

2) Diberi kamver 

3) Kelembaban tidak lebih dari 80 ˚C 

Cara pemeliharaan arsip diatas dianjurkan untuk menangani arsip 

yang sudah mengalami kerusakan akibat lapuk, kena air, dimakan rangat 

atau arsip yang berubah warna dikhususkan untuk arsip yang bernilai 

tinggi. Pencegahan dapat dilakukan dengan. 
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Kerusakan yang disebabkan dari dalam arsip itu sendiri 

dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya : tidak menggunakan standar 

kertas, tidak memperhatikan tingkat keasaman, dll. Untuk menangani 

kerusakan seperti ini diperlukan perawatan dan pemeliharaan secara lebih 

efektif lagi. 

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Malakukan Perawatan dan 

Pemeliharaan Arsip sebagai berikut : 

a. Sarana dan Prasana yang kurang memadai 

b. Anggaran yang terbatas  

c. SDM yang kurang  professional 

4. Cara Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Melakukan  

Perawatan dan Pemeliharaan Arsip sebagai berikut : 

a. Mengupayakan sarana dan prasarana yang inovatif 

b. Mengajukan anggaran pada pemerintah 

c. Melaksanakan atau melakukan pendidikan formal dan non formal 

Dalam penangan arsip di Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum 

Kab. Klaten ada dua yaitu arsip kacau dan arsip teratur. Untuk penanganan 

arsip kacau tahap awal adalah sebagai berikut : 

a. Survei lapangan untuk menentukan arsip yang ditangani apakah 

arsip tersebut termasuk dalam arsip kacau atau arsip teratur 

b. Mengadakan identifikasi arsip, system yang digunakan untuk 

penanganan arsip seperti apa, serta volume berapa Untuk 

menentukan umur atau usia arsip dapat melalui JRA (Jadwal 
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Retensi Arsip) setelah itu arsip dapat melalui tahap penyeleksian 

arsip berikutnya 

c. Menentukan peralatan yang digunakan untuk penanganan arsip, 

misalnya rak arsip, book arsip, kertas pembungkus, dll. 

Klasifikasi adalah pedoman utuk menentukan pola arsip yang 

dibagi menjadi 10 yaitu : 

Tabel 3.8 

Klasifikasi Arsip 

No Klas Kategori 

000 Umum 

100 Pemerintahan 

200 Politik 

300 Keamanan dan Ketertiban 

400 Kesejahteraan Masyarakat 

500 Perekonomian 

600 Peraturan Umum dan Ketenagaan 

700 Pengawasan 

800 Kepegawaian 

900 Keuangan 

  Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Masalah 

Pemilihan bahan pustaka merupakan proses pengidentifikasian bahan 

pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan 

atau mengadakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pamakai untuk 

dijadiikan koleksi di perpustakaan. Baik buruknya kualitas koleksi 

perpustakaan di tentukan oleh kebijakan dan prosedur yang di tetapkan oleh 

bagian penyeleksian. 

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten sebagai unit  

atau lembaga pemerintah yang memberikan layanan informasi ke berbagai 

lapisan masyarakat harus dapat memberikan yang terbaik bagi pemustaka, 

namun karena adanya kendala yaitu keterbatasan dana , keanekaragaman 

kebutuhan infomasi pemustaka, dan semakin banyaknya jumlah buku yang di 

terbitkan, maka pustakawan perlu melaksanakan pemilihan bahan pustaka. 

Kebijakan pemilihan bahan pustaka merupakan bagian dari aktivitas 

perpustakaan yang menentukan jenis serta koleksi bahan pustaka yang harus 

diadakan. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten 

menetapkan beberapa kebijakan yang didasari atas : 

1. Fungsi dan Tujuan Perpustakan 

Secara umum fungsi dan tujuan Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum 

Kabupaten Klaten adalah melayani kebutuhan informasi  masyarakat 
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umum (pemustaka) maka koleksinya pun bersifat umum sesuai dengan 

masyarakat (pemustaka) yang dilayani. 

2. Ruang Lingkup Layanan Perpustakaan 

Sasaran layanan utama Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten 

Klaten utamanya disediakan untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten 

Klaten tetapi masyarakat dari luar Kabupaten Klaten juga dapat 

mempergunakannya setelah memenuhi persyaratan menjadi anggota 

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. 

3. Masa kini dan masa mendatang 

a. Memilih bahan pustaka  yang masih actual dan tidak ketinggalan 

informasi (aktualisasi). 

b. Kemutakhiran, memilih bahan pustaka yang mutakhir sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

B. Alat Bantu Pemilihan Bahan Pustaka 

Dalam usaha untuk mendapatkan hasil pemilihan bahan pustaka yang 

sesuai dengan kebutuhan pemakai, maka diperlukan adanya alat bantu yang 

mendukung. Alat bantu pemilihan bahan pustaka tersebut adalah : 

1. Data Inventarisasi Buku 

Data ini diperlukan untuk mengecek bahan pustaka yang dimiliki 

perpustakaan agar menghindari duplikasi bahan pustaka. 

2. Katalog Penerbit 
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Berisi daftar buku-buku terbaru yang telah telah diterbitkan oleh penerbit 

yang bersangkutan. 

 

 

3. Daftar Tambahan Koleksi Perpustakaan Lain  

Belum mengunakan tetapi menggunakan daftar buku dari Perpustakaan 

Nasional RI dan Perpustakaan Daerah Jateng. 

4. Iklan dan selebaran terbitan terbaru. 

Dari alat bantu pemilihan bahan pustaka yang tersebut diatas, 

semuanya digunakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten 

Klaten untuk melakukan pemilihan bahan pustaka. Namun ada pula sarana 

pemilihan bahan pustaka yang tidak digunakan oleh Kantor Arsip dan 

Perpustakan Umum Kabupaten Klaten yaitu  formulir atau blangko usulan 

dari pengguna perpustakaan.  

Perpustakaan tidak menyediakan formulir atau blangko usulan 

pemustaka. Hanya ada kotak saran saja yang terletak di bagian sirkulasi. Jika 

disediakan blangko usulan pengguna perpustakaan, maka akan membantu 

perpustakaan dalam melakukan pemilihan bahan pustaka. Sehinga pemilihan  

bahan pustaka tidak terbatas hanya pada catalog penerbit, daftar tambahan 

koleksi perpuskaan lain. Dengan usulan dari pemustaka, perpustakaan akan 

menjadi tahu apa saja bahan pustaka yang di inginkan oleh pemustaka. 

 

C. Kriteria Pemilihan Bahan Pustaka 
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Dalam menentukan koleksi yang akan diadakan, Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten menggunakan beberpa kriteria yaitu : 

 

 

 

1. Relevansi  

Koleksi yang dipilih relevan dengan tujuan dan fungsi perpustakaan yaitu 

melayani kebutuhan informasi pemustaka yang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan pemustaka. 

2. Harga  

Harga harus dipertimbangkan dalam menentukan suatu koleksi. Apakah 

harga buku tersebut sesuai dengan dana atau anggaran belanja yang tersedia 

atau tidak. Jika sesuai bahan pustaka tersebut diadakan, jika tidak sesuai 

bahan pustaka tersebut di tangguhkan terlebih dahulu. 

3. Edisi (cetakan) 

Memilih buku yang edisi(cetakannya) masih dapat dipakai untuk jangka 

waktu yang cukup lama, paling tidak bahan pustaka tersebut yang terbaru. 

4. Penerbit 

Memilih bahan pustaka yang penerbitnya bonafid, karena suatu penerbit 

ikut mempengaruhi bobot suatu bahan pustaka. 

Menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

pemakai.Akan tetapi kebijakan pemilihan bahan pustaka tidak selamanya 

sesuai dengan minat dan kebutuhan pemakai. Karena dalam melakukan 
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pemilihan bahan pustaka Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten 

Klaten tidak menggunakan usulan dari pengguna perpustakaan sehingga 

bahan pustaka yang diadakan hanya berdasarkan keputusan sepihak dalam 

artian hanya berdasarkan dari catalog penerbit dan berdasarkan keputusan 

bersama para pegawai perpustakaan. Sehingga bahan pustaka yang ada 

kurang relevan dengan minat dan kebutuhan pemustaka. 

D. Prosedur Pemilihan Bahan Pustaka 

Dalam melakukan pemilihan bahan pustaka, Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Umum Kab. Klaten tidak ada petugas khusus yang melakukan 

pemilihan bahan pustaka jadi seluruh staff pegawai perpustakaan secara 

langsung terlibat dalam melakukan pemilihan bahan pustaka yang di bantu 

dengan menggunakan alat pemilihan bahan pustaka seperti catalog penerbit, 

daftar inventarisasi buku, dan daftar tambahan koleksi perpustakaan lain.  

Setelah pemilihan selesai dilakukan maka langkah selanjutnya 

melakukan pengadaan bahan pustaka melalui pembelian yang dilakukan oleh 

staff pegawai perpustakaan. Karena Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum 

Kab. Klaten tidak membentuk tim khusus untuk melakukan pemilihan bahan 

pustaka dan pengadaan bahan pustaka maka pengadaan bahan pustaka pun 

juga melibatkan seluruh staff pegawai perpustakaan. Kemudian setelah bahan 

pustaka diadakan di lakukan pengecekan kelengkapan bahan pustaka dan 

diolah di bagian pengolahan sampai bahan pustaka siap untuk di gunakan oleh 

pengguna perpustakaan.  
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Adapun tata laksana penyeleksian bahan pustaka di Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Umum Kab. Klaten adalah sebagai berikut : 

1. Pihak perpustakaan memilih salah satu toko buku yang akan di gunakan 

uintuk melakukan pengadaan bahan pustaka, kemudian toko buku tersebut 

akan  mengirimkan surat pengantar berupa surat penawaran bahan pustaka 

beserta catalog penerbit kepada pihak perpustakaan.  

2. Pihak perpustakaan kemudian memilih judul bahan pustaka yang di 

inginkan dalam catalog penerbit dengan memberi tanda, misalnya 

lingkaran pada nomornya atau dengan menggaris bawahi judul yang di 

inginkan. 

3. Dalam waktu satu minggu biasanya, catalog penerbit yang sudah dipilih 

dengan di sertai surat pengantar dari pihak toko buku  di serahkan kepada 

pimpinan perpustakaan untuk mendapatkan persetujuan. 

4. Apabila pimpinan perpustakaan menyetujui usulan tersebut, pimpinan 

perpustakaan kemudian menyerahkan kepada bagian pihak staff 

perpustakaan untuk diproses selanjutnya. 

5. Staff perpustakaan kemudian melakukan pemeriksaan dengan cara : 

a. Memeriksa dan melengkapi data bibliografi dari setiap judul 

pengadaan bahan pustaka yang diusulkan dengan menggunakan alat 

pemilihan bahan pustaka seperti catalog penerbit. 

b. Meneliti apakah buku yang di usulkan ada yang sedang dalam proses   

pemesanan atau tidak. 
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c. Jika bahan pustaka sedang dalam proses pemesanan perlu  diputuskan 

apakah perlu untuk menambahnya atau tidak. 

d. Bahan pustaka yang diterima apabila bahan pustaka yang diadakan 

merupakan edisi yang lebih baru dari yang dimiliki perpustakaan dan 

bahan pustaka yang di tolak jika bahan pustaka yang diadakan sedang 

dalam proses pemesanan. 

e. Jika anggaran terbatas sehingga tidak semua bahan pustaka yang 

diadakan melalui pembelian dapat dipenuhi maka daftar bahan 

pustaka akan dipertimbangkan jika anggaran telah tersedia atau 

diusahakan dari sumber lain. 

Dalam melakukan prosedur pemilihan bahan pustaka yang di lakukan di 

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten tidak di tangani 

oleh tim khusus yang menangani prosedur pemilihan bahan pustaka. Seluruh 

staff pegawai perpustakaan terlibat dalam melakukan pemilihan bahan 

pustaka. Sehingga pemilihan bahan pustaka di lakukan oleh seluruh staff 

pegawai perpustakaan. Hal ini menyebabkan prosedur pemilihan bahan 

pustaka menjadi tidak efektif, dan tak jarang pekerjaan yang lain misalnya 

pada bagian pengolahan menjadi terbengkalai. Sehingga proses pemilihan 

bahan pustaka kurang berjalan dengan baik dan efektif. 

 

E. Hambatan-Hambatan 

Dalam melaksanakan pemilihan bahan pustaka seringkali dijumpai 

hambatan-hambatan. Hambatan –hambatan tersebut antara lain : 
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1. Dari segi dana atau anggaran. Anggaran turun setiap satu tahun sekali dan 

itu pun tidak selalu sama atau tidak selalu pasti jumlahnya dari tahun ke 

tahun. Hal ini kadang mengakibatkan bahan pustaka yang baru dan semua 

bahan pustaka yang sudah dipilih untuk diadakn tidak semuanya terbeli, 

karena anggran yang tersedia tidak mencukupi dan bahan psutaka yang 

ingin dibeli banyak. 

2. Tidak adanya tim khusus yang menangani pemilihan bahan pustaka 

sehingga kurnag menguasai seluk-beluk perbukuan (SDM) kurang 

profesianal. 

3. Koleksi bahan pustaka yang ada tidak relevan dengan minat dan kebutuhan 

pemakai sehingga tidak jarang bahan pusataka yang di cari atau di butuhkan 

oleh pemustaka tidak di temukan atau di jumpai. 

4. Pemilihan bahan pustaka terkadang hanya diputuskan sepihak dalam artian 

usulan dari pemustaka tidak di pertimbangkan atau tidak digunakan dalam 

pemilihan bahan pustaka 

 

F. Cara Mengatasi Hambatan 

1. Staff  perpustakaan harus membuat skala prioritas yakni membuat daftar 

bahan pustaka yang sekiranya penting untuk perlu didahulukan. 

2. Dibentuk tim khusus untuk menangani prosedur  pemilihan bahan pustaka 

agar pemilihan bahan pustaka dapat berjalan dengan baik dan efektif. 

3. Dibuat formulir atau blangko usulan pemustaka untuk membbantu dalam 

melakukan pemilihan bahan pustaka. 
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4. Mengupayakan koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan pemustaka. 
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BAB V 

PENUTUP 

Sebagai penutup laporan Praktek Kerja Lapangan yang di laksanakan 

di Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten, penulis 

menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebgai 

koreksi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan pemilihan bahan pustaka 

di Kantor Arsip dan Perpustakaa Kabupaten Klaten pada khususnya. 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Perpustakaan Umum 

Kabupaten Klaten, yaitu tentang Pengadaan Bahan Pustaka, maka dapat 

penulis menyimpulkan  beberapa kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Alat bantu pemilihan bahan pustaka di Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Umum Kabupaten Klaten ialah catalog penerbit, daftar tambahan koleksi 

perpustakaan lain, data inventarisasi buku, dan selebaran atau iklan 

terbitan terbaru. 

2. Kriteria pemilihan bahan pustaka yang dilaksanakan di Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten adalah relevansi dengan minat dan 

kebutuhan pemustaka yang di sesuaikan dengan tujuan dan fungsi 

perpustakaan, dengan mempertimbangkan harga, edisi (cetakan), dan 

penerbit. 

3. Prosedur pemilihan bahan pustaka dilakukan oleh seluruh staff pegawai 

perpustakaan tidak ada tim khusus yang menangani pemilihan bahan 
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pustaka. Salah satu proses pemilihan bahan pustaka dilaksanakan dengan 

cara memilih atau menunjuk salah satu toko buku. Selang waktu satu 

minggu surat pengantar dan catalog penerbit dari toko buku yang sudah 

dipilih diserahkan kepada pimpinan perpustakaan untuk diproses 

selanjutnya. 

4. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Umum Kabupaten Klaten dalam melakukan pemilihan bahan pustaka 

adalah terbatasnya pada anggaran yang turun hanya setiap satu tahun 

sekali. Sehingga hal ini menyebabkan bahan pustaka yang sudah dipilih 

untuk diadakan tidak semua terbeli, anggaran yang terbatas dan 

permintaan bahan pustaka yang banyak. 

5. Bahan pustaka yag sudah terseleksi tetapi belum dapat diadakan karena 

keterbatasan anggaran maka di masukkan dalam daftar tunggu buku. 

 

B. Saran 

Dalam rangka meningkatkan mutu (kualitas) di Perpustakaan 

Kabupaten Klaten pada masa yang akan datang, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang berkaitan dengan pemilihan bahan pustaka, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Kualitas petugas perpustakaan sebaiknya ditingkatkan kembali dengan  

mengikuti pendidikan formal maupun non formal. Serta perlu  

penambahan tenaga teknis yang bekerja di bagian pengadaan bahan 

pustaka terutama pada bagian pemilihan bahan pustaka sehingga apabila 
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petugas yang menangani pemilihan bahan pustaka ada tugas mendadak 

seperti penataran, seminar dan sebagainya  pelayanan pengadaan bahan 

pustaka tidak terhambat dan pengadaan bahan pustaka dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. 

2. Hendaknya di bentuk tim khusus yang menangani prosedur pemilihan 

bahan pustaka, agar proses pemilihan bahan pustaka dapat berjalan dengan 

lancar dan efektif. 

3. Pemilihan dan pengadaan bahan pustaka hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan pemustaka , sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. 

4. Menyediakan blangko atau formulir usulan bahan pustaka untuk 

pemustaka. Agar pemustaka juga bisa memberikan saran/usulan mengenai 

bahan pustaka apa saja yang belum ada di perpustakaan. Sehingga Kantor 

Arsip dan Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten dapat memenuhi 

kebutuhan informasi pemustaka yang tentunya sesuai dengan kebutuhan 

dan minat pemustaka. 

5. Anggaran untuk pengembangan koleksi perpustakaan perlu ditingkatkan, 

agar perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. 

6. Ruang pengolahan koleksi perlu diperluas agar tidak terkesan sumpek dan 

berantakan yang disebabkan oleh banyaknya tumpukan. 
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