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MOTTO 

 

”Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah 

keringkan tulang.” 

(Amsal 17:22) 

 

”Ápapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 

Tuhan dan bukan untuk manusia.” 

(Kolose 3:23) 

 

”...bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 

kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” 

(Roma 8:28) 

 

Milikilah mimpi besar, mulailah dari langkah kecil, dan bertindaklah! 

(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi 

pustakawan merupakan sesuatu yang berarti dalam upaya ikut mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Perkembangan ini akan melahirkan teori, rumusan, dan 

penemuan baru di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.  

Ilmu perpustakaan sebenarnya telah berkembang sejak lama seperti 

ilmu pengetahuan lainnya, Perpustakaan telah mulai berkembang sebelum 

Tahun Masehi di Mesir, Persia dan Cina. Misalnya Raja Ashurbanipal yang 

hidup tahun 668 - 631 SM membangun perpustakaan dengan koleksi lebih dari 

20.000 tablet /tanah liat . Perpustakaan ini telah disusun secara sitematis dan 

dipergunakan untuk pendidikan. Pengetahuan perpustakaan berkembang 

menjadi ilmu perpustakaan pada pertengahan kedua abad ke 19 (Wirawan, 

1993). 

Obyek ilmu perpustakaan semula berawal dari kajian terhadap bahan 

pustaka secara fisik maupun isinya. Kemudian berkembang menjadi kajian-

kajian terhadap pemakai, sistem perpustakaan, dan kebutuhan akan informasi. 

Sesuai perkembangan teknologi lalu lahirlah otomasi perpustakaan dan 

pengetahuan lain yang terkait seperti penyajian informasi, Internet, software,  

dan lainnya. 

Seiring bertambahnya tahun, semakin banyak pula perubahan yang 

sudah kita rasakan bersama, salah satunya mengenai perkembangan informasi 
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yang semakin berkembang setiap tahunnya. Dengan perkembangan jaman yang 

semakin pesat dan cepat, informasipun tak kalah berkembangnya. Dalam 

menuju masyarakat yang modern dalam dunia pendidikan, peran pusat 

informasi sangatlah penting untuk menunjang semua tujuan tersebut. Salah 

satunya adalah perpustakaan, tempat yang bisa kita gunakan sebagai pusat 

informasi. Perkembangan informasi yang sekaang sudah sangat pesat 

menimbulkan persaingan dalam bidang penyedia jasa informasi dalam hal ini 

khususnya perpustakaan.  

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan bagian terpenting dalam 

suatu universitas atau perguruan tinggi. Selain itu perpustakaan menjadi salah 

satu unsur penting dalam proses belajar dan mengajar di perguruan tinggi, oleh 

karena itu kedudukan perpustakaan di perguruan tinggi sangatlah penting dan 

sentral. Karena begitu sentral dan pentingnya kegunaan perpustakaan di 

perguruan tinggi, maka perpustakaan sering disebut sebagai jantung dari suatu 

universitas. Oleh karena itu perpustakaan dituntut untuk dapat menyajikan 

informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dalam rangka 

turut serta membantu proses pencapaian tujuan lembaga induknya Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

Perpustakan merupakan salah satu organisasi, yang di dalamnya tidak 

mencari keuntungan. Tetapi tujuan dari perpustakaan itu sendiri adalah bersifat 

melayani bagi para pengguna, baik yang berupa barang ataupun jasa. Oleh 

karena itu supaya tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik, maka perpustakaan 

perlu memberikan layanan yang terbaik,  supaya  para  pengguna  maupun 
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calon pengguna perpustakaan bisa memanfaatkan sarana, prasarana dan 

fasilitas yang dimiliki perpustakaan tersebut dengan sebaik-baiknya. 

Layanan yang memadai dan berkualitas sangat penting bagi 

kelangsungan perpustakaan itu sendiri. Selain untuk mengukur kualitas juga 

untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna. Pelayanan yang baik 

sering juga diartikan sebagai media untuk memperkenalkan perpustakaan 

kapada pengguna dan calon pengguna. Kegiatan pelayanan harus dibuat 

semenarik mungkin, supaya merangsang para pengguna untuk menggunakan 

dan memanfaatkan layanan dan fasilitas perpustakaan tersebut. 

Begitu pula dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, mereka 

membuka layanan baru yang belum semua perpustakaan di perguruan tinggi 

memilikinya. Mereka berani membuka terobosan baru ditengah informasi yang 

begitu pesat kemajuannya. Mereka mengadakan kerjasama dengan membuka 

layanan American Corner yang didalamnya berisi semua informasi mengenai 

negara bagian USA dan segala inrformasi yang ada didalamnya. 

Penulis memilih bidang pengelolaan perpustakaan ini, karena 

berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang penulis laksanakan di Perpustakaan 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta, penulis merasakan betapa pentingnya 

pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan, demi 

tercapinya tujuan perpustakaan tersebut. 

B. Tujuan Laporan 

Tujuan penulisan ini berdasarkan pemilihan judul yang diambil adalah : 

1. Untuk mengetahui layanan yang disediakan American Corner di UPU 

Perpustakaan UGM. 
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2. Untuk mengetahui proses pengelolaan American Corner di UPU Perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada. 

3. Untuk mengetahui pemanfaatan layanan American Corner bagi pemakai di 

Universitas Gadjah Mada. 

4. Untuk mengetahui kendala serta pemecahan masalah dalam layanan dan 

pemanfaatan koleksi di American Corner. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam pembuatan laporan ini penulis banyak menemukan 

permasalahan mengenai perpustakaan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Diantaranya : 

1. Sistem layanan American Corner di UPU Perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada. 

2. Proses pengelolaan American Corner di UPU Perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada. 

3. Pemanfaatan layanan American Corner bagi pemakai di Universitas 

Gadjah Mada. 

4. Kendala serta pemecahan masalah dalam layanan dan pemanfaatan koleksi 

di American Corner. 

D. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengumpulan data bersamaan dengan kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) dilaksankan dari tanggal 15 Februari 2009 samapai 

dengan tanggal 26 Maret 2010 di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. 
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E. Metodologi Penulisan 

1. Observasi Langsung 

Menurut Y. Slamet (2006:85), 

”Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal.” 

Dalam teknik observasi, penulis melakukan pengamatan langsung di tempat 

praktek kerja lapangan di UPU Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

penulis dengan mencari referensi-referensi atau literatur-literatur yang ada di 

buku-buku, yang berkitan dengan pokok bahasan yang diambil oleh penulis. 

Di sini penulis  membaca dan memahami literatur-literatur tersebut, apabila 

jika ada yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka literatur-literatur 

tersebut bisa dicantumkan pada Tugas Akhir penulis tersebut, dengan 

mencantumkan nama pengarang buku, judul buku, tahun terbit dan halaman 

buku yang akan diambil tersebut. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  

“Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.” 

Penulis memperoleh dokumen-dokumen mengenai daftar nama pegawai, 

daftar koleksi buku yang dimiliki Perpustakaan UGM, dan data rekap statistik 

Perpustakaan UGM. 

4. Teknik Wawancara 
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Menurut W. Gulo (2004:117), 

”Teknik wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden.” 

Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan komunikasi kepada 

pengelola perpustakaan American Corner beserta tenaga staff. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perpustakaan 

hanya dilihat dari fisiknya yaitu sebuah gedung yang menyimpan koleksi buku 

dan sebagainya yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi. 

Sedangkan pengertian perpustakaan yang dikemukakan oleh Sulistyo Basuki 

(1991 : 3) 

“Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, atau gedung itu 

sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya, yang 

biasanya disimpan menurut tata dan susunan tertentu, untuk digunakan bagi 

pembaca buku bukan untuk dijual” 

Sedangkan pengertian perpustakaan di dalam Perguruan Tinggi, adalah 

perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis (UPT). 

Perguruan tinggi yang bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, menghimpum, mengolah, 

merawat, dan melayankan sumber informasi kepada lembaga induknya pada 

khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya. Kelima tugas tersebut 

dilaksanakan dengan tata cara, administrasi, dan organisasi yang berlaku bagi 

penyelenggaraan sebuah perpustakaan. 

”Perguruan tinggi ialah meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, 

politeknik, dan perguruan tinggi lain yang sederajat (Syihabuddin Qalyubi dkk 

2003 : 10). 

Melihat pengertian di atas dapat di ketahui bahwa tujuan Perpustakaan 

Perguruan Tinggi adalah sebagai penyedia sumber informasi untuk proses 
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pendidikan Perguruan Tinggi baik meliputi pengajar maupun mahasiswanya dan 

misi Perpustakaan Perguruan Tinggi pada lazimya sesuai dengan misi Perguruan 

Tinggi sebagai lembaga induknya. 

 

B. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang didirikan untuk 

mendukung visi dan misi lembaga-lembaga khusus dan berfungsi sebagai pusat 

informasi khusus terutama berhubungan dengan penelitian dan pengembangan 

(http://almaipii.multiply.com). 

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi 

dengan subyek-subyek khusus (tertentu). Adapun ciri perpustakaan khusus 

menurut Syihabuddin Qalyubi dkk (2003 : 13 - 14), antara lain adalah : 

1. Memberi informasi pada badan induknya tempat perpustakaan itu didirikan. 

2. Bertempat di gedung-dedung pusat penelitian, asuransi, agen-agen, dan badan 

usaha yang mengarah ke kegiatan bisnis. 

3. Melayani pemakai khusus pada organisasi induknya. 

4. Cakupan subjeknya terbatas (khusus). 

5. Ukuran perpustakaanya relatif kecil. 

6. Jumlah koleksinya relatif sedikit. 

Selain itu perpustakaan khusus juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Memiliki informasi luas, baik yang standar maupun yang tidak standar. 

2. Pengawasan lebih mudah dalam bidang subjeknya serta lebih efisien. 

3. Memiliki peranan lebih besar dalam laporan usaha penerbitan untuk review 

dan penelitian. 

4. Terdapat sepesialisasi subjek. 
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5. Teknik pelayanannya mengembangkan teknologi dan dokumentasi dengan 

komputer. 

6. Merupakan pusat yang bertanggung jawab pada semua jasa informasi sistem 

dan subsistem. 

Dari segi pustakawan di dalam sebuah perpustakaan khusus seorang 

pustakawan harus mampu menyediakan informasi yang di butuhkan secara tepat 

dan cepat. Sebuah ketrampilan pustakawan dalam mencari, menggunakan 

peralatan dan teknologi informasi serta memanfaatkannya. Ketrampilan ini 

memiliki beberapa fase: 

1. Penemuan balik informasi / information retrieval. 

2. Penataan informasi / information organizing. 

3. Mengkomunikasikan informasi / information communication. 

4. Mengevaluasi informasi / information evaluation. 

Ketrampilan pustakawan dalam memberikan sumber informasi kepada 

pengguna sangat berperan penting dalam sebuah perpustakaan khusus. Karena 

hal ini akan berpengaruh pada seberapa tepat dan cepatnya sebuah sumber 

informasi sampai ke pengguna. Hal ini sangat dirasa penting dalam sebuah 

perpustakaan khusus mengingat fungsi dari perpustakaan khusus adalah untuk 

menyimpan, menemukan, memberikan dan menyebarkan informasi secara cepat, 

untuk mendukung visi dan misi lembaga-lembaga khusus sebagai lembaga 

induknya dan berfungsi sebagai pusat informasi khusus terutama berhubungan 

dengan penelitian dan pengembangan. 

Dalam proses pengolahan dalam perpustakaan khusus pada prinsipnya 

tidak jauh berbeda dengan perpustakaan pada umumnya. Hanya biasanya dalam 

proses pengolahan dituntut untuk lebih memberhatikan kecepatan dalam temu 
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kembali informasi dan penyajian. Sehingga terkadang dalam klasifikasi 

contohnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter perpustakaan tersebut. 

Sedangkan dalam pelayanannya, layanan perpustakaan khusus harus 

dapat memberikan nilai lebih kepada pengguna dan organisasi/badan induk yang 

membawahinya. Untuk itu pengelola perpustakaan perlu selalu memberikan 

alternatif-alternatif dalam penyampaian informasi kepada penggunanya. Aspek 

layanan menjadi penting untuk diperhatikan dikarenakan tuntutan kebutuhan 

penyajian informasi yang cepat, tepat dan terbaru selalu ada.  

Jenis layanan perpustakaan khusus dapat bersifat terbuka maupun 

tertutup, tergantung pada kebijakan organisasi, pengelola dan tipe penggunanya. 

Namun kebanyakan perpustakaan khusus menerapkan sistem terbuka dengan 

akses terbatas. Hal ini untuk lebih memberikan peluang kepada penggunaan yang 

lebih luas namun tetap terkontrol. Terbuka artinya siapapun dapat memanfaatkan 

koleksi yang ada, sedangkan akses terbatas adalah pengaturan terhadap proses 

pemanfaatan koleksi seperti fasilitas pinjam, fasilitas baca, fotokopi, dan 

sebagainya. 

 

C. American Corner 

American Corner merupakan sebuah layanan yang digagas oleh US 

Embassy dan dikelola untuk memberikan informasi khusus mengenai Amerika 

Serikat dan hal-hal yang berhubungan dengannya. US Embassy melakukan 

kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mendirikan 

American Corner yang diintegrasikan dalam perpustakaan perguruan tinggi 

tersebut. Operasional pengelolaan diserahkan kepada perpustakaan perguruan 
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tinggi sedangkan untuk koleksi dan fasilitas sarana dan prasarana fisik didukung 

oleh US Embassy.  

Pada prinsipnya American Corner memberikan pelayanan kepada 

pengguna secara umum, hanya dalam pelaksanaannya pengguna American 

Corner adalah mereka yang mempunyai minat terhadap studi Amerika. Hal ini 

dikarenakan koleksi yang ada di American Corner hanya mengenai studi 

Amerika mulai dari sejarah, politik, kesenian, bahasa, geografi, hingga program-

program pendidikan dan beasiswa.  

Ruang American Corner terbagi dalam ruang koleksi VCD/DVD, Ruang 

Baca dan Ruang Koleksi, dan Ruang Akses Internet. Pelayanan American Corner 

ini bersifat terbuka akan tetapi keanggotaan bersifat terbatas. American Corner 

UGM sendiri saat ini memiliki 2 jenis koleksi yakni koleksi American Corner 

dan Koleksi American Studies. Koleksi yang saat ini dikelola berupa buku teks, 

majalah, jurnal, buku referensi, direktori, peta, dan koleksi film baik dokumenter 

maupun bukan dalam format VCD, DVD, dan online database yang semuanya 

mengkhususkan pada hal-hal yang berhubungan dengan Amerika. Pengguna 

dapat menggunakan semua koleksi secara “bebas”. Koleksi American Corner 

sendiri hanya dapat dibaca, difotokopi dan tidak dipinjamkan, sedangkan koleksi 

American Studies Library dapat dipinjam oleh anggota perpustakaan yang 

merupakan sivitas akademika UGM. Koleksi Buku diklasifikasi dengan 

menggunakan home system, yaitu berdasarkan subyek-subyek tertentu seperti 

Biography, Culture Essay, Fiction, History, Reference, Political Science, dan 

sebagainya. American Corner juga mempunyai fasilitas tambahan berupa 

program kegiatan seperti seminar, diskusi, presentasi beasiswa, pemuttaran film 
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dan sebagainya. Program diskusi tersebut merupakan bagian yang dikemas oleh 

American Corner sebagai media untuk mempromosikan American Corner 

sekaligus untuk melibatkan pengguna dalam layanan American Corner. Selain itu 

American Corner menyediakan komputer yang dapat digunakan oleh pengguna 

untuk mengakses internet dan database yang dilanggan oleh US Embassy. 

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan American Corner, pengelola selalu 

berkoordinasi dengan US Embassy (IRC – Information Resource Center) dan 

juga mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh pengelola American Corner di 

Indonesia. Hal ini menjadi penting agar pelayanan American Corner dapat selalu 

pada “jalurnya” dan meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu American Corner 

UGM melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya 

penyebaran informasi, memaksimalkan koleksi, dan menemukan bentuk 

American Corner sebagai pusat informasi. 

American Corner UGM merupakan sebuah layanan khusus yang 

notabene sebetulnya merupakan perpustakaan yang dikelola secara khusus 

namun terintegrasi ke dalam perpustakaan akademik (perguruan tinggi). Sejarah 

pertama American Corner dimulai dari Rusia pada Oktober 2000. Sejak itu, lebih 

dari 28 negara di Eropa, Asia dan Afrika telah menjadi bagian dari jaringan. 

American Corner . Di Indonesia sendiri terdapat 11 American Corner yang 

tersebar di perpustakaan-perpustakaan Universitas, antara lain : 

1. American Corner UIN Syarif Hidayatullah 

2. American Corner Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

3. American Corner Universitas Airlangga 

4. American Corner Universitas Gadjah Mada 
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5. American Corner Universitas Muhammadyah Malang 

6. American Corner IAIN Sumatra Utara 

7. American Corner IAIN Walisongo Semarang 

8. American Corner Universitas Indonesia 

9. American Corner Universitas Hasanuddin 

10. American Corner Universitas Sumatra Utara 

11. American Corner ITB Bandung 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN UGM 

 

A. Sejarah UPU Perpustakaan UGM 

Perpustakaan Gadjah Mada berdiri pada tanggal 1 Maret 1951, 

bertempat di jalan Jalan Setjodiningratan, (Sekarang Hotel Limaran di Jl. 

Panembahan Senopati). Pada tanggal 19 Desember 1959 pindah ke Jl. C. 

Simanjuntak, gedung ini sebelumnya digunakan untuk konferensi Kolombo 

(disebut gedung Pantja Dharma/ Unit V, Sekip) yang sampai sekarang 

sebagai gedung Unit II. 

Pada tanggal 31 Juli 1975 UPU Perpustakaan Pusat Uuniversitas 

Gadjah Mada membangun gedung di Bulaksumur sebelah selatan Gedung 

Kantor Pusat UGM, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu 

itu Bapak Amir Mahmud. Dan sekarang menjadi gedung Unit I. yang 

digunakan sebagai tata usaha, referensi, terbitan berkala, karya-karya ilmiah, 

pengolahan, Word Bank Corner, serta American Corner. Pada awalnya unit I 

digunakan untuk mahasiswa tingkat sarjana muda, sedangkan unit II 

digunakan bagi mahasiswa tingkat sarjana. Namun peraturan tersebut tidak 

berlaku lagi. Dengan demikian sekarang gedung unit I dan II dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh Civitas Akademika. Perpustakaan Pusat UGM 

selama 50 tahun telah mengalami beberapa pergantian pemimpin antara lain: 

1. Woerjarto menjabat kepala perpustakaan dari tahun 1951 – 1955. Beliau 

termasuk pejuang sekaligus seorang pustakawan 
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2. Moerjopranoto menjabat kepala perpustakaan dari tahun 1955 – 1967 

yang sebelum menjabat kepala perpustakaan, beliau sebagai wakil 

kepala perpustakaan. Selain menjabat sebagai pustakawan beliau juga 

menjadi asisten wedana. 

3. R. Soedjatmika menjabat kepala perpustakaan dari tahun 1967 – 1975 

kemudian menjabat lagi pada tahun 1985 – 1986, beliau termasuk 

pencetus berdirinya Himpunan Pustakawan Indonesia Cabang 

Yogyakarta, selain itu beliau juga sebagai penggagas adanya penataran 

atau kursus dibidang perpustakaan. 

4. Dra. S. Sawitri-Soeharto, MA., menjabat sebagai kepala perpustakaan 

dari tahun 1975 – 1985 beliau adalah orang yang memiliki keinginan 

kuat untuk mengembangkan perpustakaan dan membuat citra yang baik 

akan perpustakaan, yang mana pada waktu itu perpustakaan adalah 

tempat orang-orang terbuang, Ilmu perpustakaan yang diperoleh dari 

University of Wisconsin, Madison, USA tahun 1967 ini, ingin ia bagikan 

kepada para pustakawan dan calon pustakawan dengan merintis adanya 

D-II Teknologi Perpustakaan yang kemudian hari berubah menjadi D-III 

Ilmu perpustakaan. 

5. Dra. Murianti, M.L.S. menjabat sebagai kepala perpustakaan dari tahun 

1986 – 1997. Sebelum menjabat kepala perpustakaan UGM beliau 

menempuh pendidikan S2 ilmu perpustakaan di University Vaderbilt 

Nashville Tennessee. Banyak jabatan yang di pegang oleh beliau 

terutama pada tahun 1993 – 1996 menjadi ketua IPI cabang Yogyakarta, 

juga mengajar dibeberapa perguruan tinggi di DIY. 
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6. Dr. Drh. Slamet Soebagyo menjabat kepala perpustakaan UGM dari 

tahun 1998 – 2003 sebelum menjabat kepala perpustakaan beliau yang 

lulusan Program S3 kedokteran hewan menjabat sebagai pembantu 

dekan III fakultas kedokteran hewan, rela melepaskan jabatannya demi 

membangun perpustakaan UGM sebagai jantungnya Universitas. 

7. Drs. Ida Fajar Priyanto, MA. Menjabat kepala perpustakaan dari tahun 

2003 – sekarang. Beliau adalah orang yang pertama kali sebagai tenaga 

honorer yang mampu menunjukkan prestasi kerja sehingga oleh Rektor 

UGM diangkat sebagai kepala perpustakaan. Berkat kemampuan dan 

kecakapanya dibidang perpustakaan dan teknologi informasi maka 

perpustakaan UGM mengalami perkembangan yang begitu pesat 

terutama di bidang teknologi informasi. Gelar master yang didapat dari 

Graduate School of Information and Library Studies, Loughborough 

University of Teknology, Loughborough, UK sebagai dasar beliau 

mengembangkan perpustakan UGM menuju perpustakaan yang berbasis 

Teknologi Informasi. Selain memiliki gedung pusat sebagai sentral, 

perpustakaan UGM juga memiliki 31 perpustakaan fakultas dan jurusan, 

1 perpustakaan Pasca Sarjana tapi sekarang perpustakaan pasca sarjana 

sudah dilimpahkan ke perpustakaan pusat dan dijadikan perpustakaan 

unit III baru tahun kemarin, 7 perpustakaan Megister, 25 perpustakaan 

pusat studi dan lembaga penelitian. (Sumber: http://www.lib.ugm.ac.id 

B. Struktur Organisasi UPU Perpustakaan UGM 

Berdasarkan Pasal 47 Surat Keputusan Rektor UGM No. 

259/P/SK/HT/2004 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Kantor Pimpinan 

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



 xxxi 

Universitas, Lembaga, Direktorat, Biro, dan Unit Kerja di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada, Struktur Organisasi Perpustakaan sebagai berikut: 

Bagan 1 

Struktur Rincian Tugas 

Sesuai SK Rektor UGM No. 259/P/SK/HT/2004 

 

Sumber : Perpustakaan UGM 2007 

Untuk memenuhi kebutuhan internal, perlu diangkat Koordinator 

untuk urusan kerjasama Kepustakawanan dan Administrasi. 

 

 

 

 

 

Bagan 2 

Struktur Organisasi UPU Perpustakaan Pusat UGM 

REKTOR 

Dekan Fakultas 
KEPALA 

PERPUSTAKAAN 

Sekretaris 

Perpustakaan 

Kepala Bidang 
Database dan 

Jaringan 

Kepala 

Bidang Pelayanan 
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Sesuai SK Rektor UGM No. 259/P/SK/HT/2004 
Sumber : (http://www.lib.ugm.ac.id) 

Sumber : (http://www.lib.ugm.ac.id) 

Didalam Stuktur organisasi perpustakaan ini masing–masing 

pimpinan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Kepala Perpustakaan yang dijabat Oleh Drs. Ida Fajar Priyanto, M.A 

memiliki tanggungjawab : 

a. Membuat perencanaan strategi kegiatan-kegiatan perpustakaan. 

b. Mengkoordinasi semua kegiatan pelayanan perpustakaan yang ada di 

lingkungan perguruan tinggi. 

c. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di 

luar negeri dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perpustakaan. 

d. Mengelola sumber-sumber informasi penunjang kegiatan akademik 

yang ada di lingkungan universitas. 

e. Melakukan pembinaan dan usaha pengembangan sumber daya 

manusia yang terdiri dari pustakawan dan pegawai perpustakaan. 

f. Membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan. 

g. Membuat laporan secara periodik kepada pimpinan Universitas 

Gadjah Mada. 
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2. Sekretaris perpustakaan Suwardjo, SH.memiliki tanggung jawab : 

a. Mengkoordinasi dan membina pustakawan di lingkungan 

perpustakaan. 

b. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepala bidang 

pelayanan. 

c. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepala bidang 

jaringan dan database. 

d. Menyusun kegiatan rencana dan anggaran tahunan perpustakaan. 

e. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan 

perpustakaan se-Universitas. 

f. Membuat laporan berkala kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada. 

g. Menjalankan tugas pimpinan ketika pimpinan sedang bertugas ke luar 

kota/luar negeri atau berhalangan hadir. 

h.  Atas perintah pimpinan menjalankan tugas-tugas atau kegiatan lain 

yang dapat mendukung keberhasilan perpustakaan. 

3. Kepala bidang jaringan dan database, Wahyu Supriyanto, SE., M.Si., 

memiliki tanggungjawab : 

a. Mengkoordinasi sumber daya manusia bidang teknologi informasi 

perpustakaan untuk mengelola sistem dan objek-objek informasi 

dalam format digital. 

b. Melakukan standarisasi format database yang digunakan di tiap-tiap 

perpustakaan di lingkungan Universitas. 

c. Merancang infrastruktur jaringan internet dan intranet di semua 

perpustakaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. 
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d. Meningkatkan dan mengelola informasi dalam jaringan dan database. 

e. Merencanakan software sistem informasi perpustakaan terpadu untuk 

semua perpustakaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada 

f. Membuat laporan berkala ke Pimpinan Perpustakaan. 

4. Kepala bidang layanan Drs. Lasa HS., M.Si memiliki tanggungjawab : 

a. Mengkoordinasi jalannya pelayanan di perpustakaan pusat, 

perpustakaan fakultas, perpustakaan lembaga, dan perpustakaan pusat 

studi di lingkungan Universitas Gadjah Mada 

b. Membina, membimbing serta mengarahkan sumber daya manusia 

perpustakaan di bidang pelayanan perpustakaan 

c. Merancang inovasi pelayanan untuk keperluan kepuasan pemakai 

serta meningkatkan citra UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah 

Mada. 

d. Membuat usulan pengadaan prasarana untuk keperluan pelayanan 

perpustakaan. 

e. Mengkoordinasi jalannya pengelolaan dan peningkatan bahan 

pustaka. 

f. Membuat laporan berkala kepada Pimpinan Perpustakaan. 

 

C. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan titik sentral dari penyelenggaraan 

seluruh fungsi-fungsi manajerial. Hal ini dapat ditinjau kembali sebagaimana 

canggihnya teknologi jika tidak ada dukungan sumber daya manusia yang 

handal tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu sumber daya manusia perlu 
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ditingkatkan terus menerus misalnya dengan pendidikan, pelatihan, magang, 

kursus dan lainnya (Lasa Hs, 2005: 62) 

Didalam buku laporan tahunan 2007 Perpustakaan Pusat Universitas 

Gadjah Mada memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas dua bagian 

yaitu : 

1. Tenaga fungsional ( Pustakawan ) 

Pustakawan adalah seorang yang berkarya secara profesional dibidang 

perpustakaan dan dokumentasi, yang sadar pentingnya sosialisasi profesi 

Pustakawan kepada masyarakat luas. Sedangkan pustakawan yang dimaksud 

dalam Peraturan menteri PAN Yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat 

sebagai pustakawan sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayagunaan 

Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M. PAN/12/2002. dan keputusan 

bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 23 tahun 2003 Nomor 

21 Tahun 2003 yang terdiri atas : 

Tabel 1 

Kepangkatan Tenaga Kerja 

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 
No Golongan Jumlah 

1 IV/d 2 

2 IV/c 1 

3 IV/a 3 

4 III/d 7 

5 III/c 20 

6 III/b 19 

7 III/a 18 

8 II/ d 20 

9 II/c 6 

10 II/b 6 

11 II/a 5 

12 I/c 3 

 Total  111 
Sumber: Perpustakaan UGM tahun 2007 

2. Tenaga administrasi 
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Yaitu mereka yang berada dalam jalur non fungsional dengan kenaikan 

pangkat regular setiap 4 tahun sekali, dan juga ditambah tenaga honorer atau 

pengawai yang diangkat dengan SK Rektor. Adapun tenaga administrasi ini 

terdiri dari : 

Tabel 2 

Kepangkatan Tenaga Administrasi 

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 
No Golongan Jumlah 

1 IV/c 1 

2 III/a 5 

3 III/b 1 

4 III/d 2 

5 II/a 3 

6 II/b 8 

7 II/c 7 

8 II/ d 3 

9 HR 15 

 Total  45 
Sumber: Perpustakaan UGM tahun 2007 

 

D. Visi dan Misi UPU Perpustakaan UGM 

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada sebagai Unsur Penunjang 

Universitas, berfungsi memberikan layanan informasi kepada Civitas 

Akademika UGM dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Adapun visi dan misi perpustakaan UGM yaitu : 

1. Visi: 

Mewujudkan Perpustakaan Universitas Gadjah Mada sebagai pusat 

layanan informasi global berbasis teknologi yang mengunggulkan 

penelitian dan program pascasarjana. 

2. Misi: 

a. Menjadi pusat informasi ilmiah bagi sivitas akademika 
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Universitas Gadjah Mada. 

b. Menjadi sarana penunjang yang handal dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

c. Menjadi rumah kedua bagi segenap sivitas akademika Universitas 

Gadjah Mada. 

 

E. Koleksi UPU Perpustakaan UGM 

Pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan UGM diperoleh melalui 

berbagai nara sumber, antara lain: pembelian, hadiah dan tukar menukar. 

Sedangkan koleksinya sendiri meliputi buku teks, buku referensi, terbitan 

berseri, jurnal online, koleksi elektronik, Karya Ilmiah dan penelitian, 

Skripsi, Tesis. Koleksi yang ada di UPU Perpustakaan Pusat Universitas 

Gadjah Mada meliputi koleksi cetak dan digital. 

Saat ini UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada didukung 

koleksi buku teks dan karya ilmiah sebanyak  145,819  eksemplar dari 

103.245 judul koleksi jurnal dan terbitan berkala sekitar 49.344 eks dari 

3.655 judul (offline) dan lebih dari 4.000 judul database jurnal online. 

Pengadaan koleksi terbitan berkala majalah atau jurnal diperoleh 

melalui berlangganan, bantuan atau hibah dai badan pemerintah, swasta, 

asing maupun perorangan. Jumlah terbitan berkala, majalah dan jurnal sampai 

dengan akhir tahun 2009 ada 5.471 judul atau 55.497 eksemplar. 

Tabel 3 

Data Koleksi Bahan Pustaka 

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 

No  Jenis Bahan Pustaka 
Sampai dengan Februari 2009 

Judul Eks. 

1 Buku Teks 55.850 84.276 

2 Buku Referensi 12.862 14.123 
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3 Penerbitan Pemerintah 4.190 6.520 

4 KKL 22.975 24.921 

5 ASL / American Corner 5.714 6.252 

6 LS, PRO, ADB, WB 704 705 

7 Lain-lain 2.338 3.262 

8 Non Book Material   

 - Kaset, CD, Disket 675 675 

- Peta  1.039 1.039 
Sumber: Buku panduan Perpustakaan UGM tahun 2009 

 

F. Fasilitas Perpustakaan 

Kegiatan perpustakaan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadahi, baik untuk pengguna 

secara umum maupun untuk petugas dalam menjalankan kegiatan 

administrasi dan pelayanan kepada para pengguna UPU Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada menempati dua gedung yang berlainan tempat 

sehingga akan timbul banyak kendala akan sarana dan prasarana antara lain 

harus tersedianya peralatan yang seharusnya satu menjadi dua, tenaga yang 

seharusnya satu menjadi dua serta sarana transportasi untuk berhubungan dari 

satu tempat ketempat lainnya. 

Sarana yang ada di UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah 

Mada didapat dari dana DIP (anggaran pemerintah) dan dana masyarakat 

Universitas melalui RKAT Perpustakaan yang diajukan setiap tahun. Sarana 

dan prasarana yang ada kebanyakan dibelikan oleh bagian direktorat PPA 

(Pengadaan dan Pemeliharaan Aset) UGM.  

Pada tahun 2007, fasilitas penunjang perpustakaan sudah ditingkatkan 

pengadaannya, seperti fasilitas untuk disukai, fasilitas ruang belajar, 

komputer untuk mahasiswa, fasilitas pengamanan unutk mahasiswa, fasilitas 
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pengamanan bahan pustaka dengan teknologi RFID. Penambahan fasilitas 

Perpustakaan seperti terlihat berikut ini : 

Tabel 4 

Data Pengadaan Fasiltas Perpustakaan 2007 

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 

No Nama Barang Jumlah Barang  Keterangan 

1 AC 1,5 pk 2 Unit Hibah 

2 Buku Umum 400 Eks Hibah 

3 Buku-buku Perpustakaan 384 Eks  

4 Kalkulator 5 Buah  

5 Camera Recorder 1 Unit  

6 Cash Box 4 Buah  

7 DVD Player 1 Unit Hibah 

8 Flash Drive 1 Buah  

9 Kabel 1 Rol Hibah 

10 Komputer 21 Unit 16 Unit Hibah 

11 Note Book 1 Unit  

12 Werlles 1 Buah  

13 Loudspeaker 2 Unit  

14 Mesin Presensi 2 Unit  

15 Printer 5 Unit  

16 ProQuest Agriculture 1 Set Hibah 

17 ProQuest Telecommunications 1 Set Hibah 

18 Ram Kom 3 Buah  

19 Scaner Barcode 6 Buah   

20 Scaner Dokumen 2 Buah  

21 Sepeda 2 Unit Pemberian 

22 Stavol 6 Unit Hibah 

23 Switch Hub 1 Unit Hibah 

24 Televisi 1 Unit Hibah 

25 UPS 2 Unit  

26 VCD Program 106 Judul Hibah 

27 Kursi Kerja 22 Unit Hibah 

28 Lemari Kayu 1 Set Hibah 

29 Meja Kerja Kayu 3 Set Hibah 

30 Meja Sidang 1 Buah  

31 Papan Pengumuman 1 Unit Hibah 

32 Rak Kayu 8 Unit Hibah 

33 Sofa 2 Set  

34 Sofa Baca 3 Set Hibah 

Sumber: Buku panduan Perpustakaan UGM tahun 2007 

 

G. Anggaran Dana 
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Semua kegiatan menggunakan dana demi kelancaran suatu tujuan 

yang ingin dicapai. Begitu juga dengan perpustakaan perlu ada anggaran 

tersendiri demi tercapainya tugas dan fungsinya sebagai perpustakaan. 

Kebutuhan akan anggaran tidak lepas dari peran serta lembaga induknya, 

begitu juga UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada sebagai 

lembaga non profit juga tergantung oleh pihak rektorat sebagai lembaga 

induk. UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada dalam 

penyelenggaraan kegiatan didukung oleh dua sumber yaitu : 

1. Anggaran Rutin APBN. Anggaran rutin APBN ini terutama dikeluarkan 

untuk kebutuhan gaji pegawai terutama pegawai negeri sipil per bulan 

yang jumlahnya Rp. 335.444.253 ( tiga ratus tiga puluh lima juta empat 

ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), alat tulis 

kantor Rp. 31.000.000(tiga puluh satu juta rupiah ), 

2. Anggaran Masyarakat Universitas. Anggaran Masyarakat Universitas 

diantaranya digunakan untuk langganan jurnal online, majalah dan surat 

kabar, kebutuhan sehari hari seperti minum, alat tulis kantor dan juga 

untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, serta untuk 

peningkatan SDM seperti lembur layanan, kursus atau diklat, pendidikan 

lanjutan, dll. Adapun dana yang di anggarkan pada tahun 2008 Rp. 

1.757.564.440 ( Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus 

enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) (RKAT 2008). 

 

H. Pengguna 

Dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

mendukung misi Universitas sebagai Unversitas penelitian bertarap dunia 
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Perpustakaan UGM tidak membatasi diri bagi para pengguna perpustakaan 

baik dari kalangan UGM sendiri, masyarakat di luar kampus UGM maupun 

masyarakat umum yang ingin mengunakan sarana yang ada di UPU 

Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Jadi UPU Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada membolehkan siapa saja yang ingin menggunakan 

sarana yang ada di UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. 

 

I. Layanan Perpustakaan 

Kemajuan pelayanan perpustakaan universitas dapat dilihat dari 

berbagai capaian, antara lain jumlah koleksi yang tersedia, jumlah 

pengunjung, jumlah buku yang dipinjam, akses internet untuk mahasiswa 

serta jam layanan. 

 JAM LAYANAN : 

 Senin – kamis : 07.30 – 20.00 

Jumat  : 07.30 – 11.00 

: 13.00 – 20.00 

Sabtu   : 07.30 – 12.30 

Istirahat : 12.00 – 13.00 

 UPU Perpustakaan UGM memiliki beberapa layanan yang digunakan 

untuk menunjang kegiatan civitas akademika. Beberapa layanan tersebut 

adalah : 

1. Layanan Informasi (Information Desk) 

Pemustaka dapat memperoleh informasi umum tentang layanan 

perpustakaan, dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan UGM. 

2. Layanan Keanggotaan 
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Layanan keanggotaan ini ada 3 macam, yaitu : 

a. Layanan anggota baru 

Layanan ini diperuntukkan bagi semua mahasiswa, dosen maupun 

karyawan UGM yang menginginkannya. Fungsinya mereka memiliki 

akses untuk meminjam koleksi di sirkulasi. 

b. Layanan bebas baca 

Layanan ini ada dua jenis. Kartu bebas baca ini bisa dimiliki bagi 

pengunjung diluar UGM. Bisa dipakai dalam jangka waktu 1bln, bisa 

juga digunakan pada hari tersebut. 

c. Surat bebas pinjam pustaka (SBPP) 

Surat ini diberikan apabila mahasiswa dinyatakan telah lulus dan akan 

menempuh wisuda maka diwajibkan untuk membuat SBPP. 

3. Layanan Sirkulasi 

Layanan ini setiap civitas akademika berhak memikmati layanan 

koleksi yang disediakan UGM untuk dipinjam dan lama peminjaman 10 

hari dengan maksimal 10 buku. 

4. Layanan Referensi 

Layanan ini menyediakan koleksi referensi, buku-buku terbitan 

pemerintah, bimbingan pengusaha literatur sekunder, dan penelusuran 

literatur pada sumber-sumber cetak maupun elektronik dan silang layanan 

antar perguruan tinggi.  

5. Layanan Terbitan Berkala 

Ruang terbitan berkala memiliki koleksi surat kabar, buletin, 

majalah, tabloit, jurnal ilmiah dan mutakhir dalam berbagai bidang. 

Koleksi terbitan ini terdiri dari koleksi cetak maupun digital. 
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6. Layanan Terbitan Khusus 

Layanan ini berisi koleksi-koleksi khusus yang dihasilkan oleh 

tulisan tangan civitas akademika UGM  serta dosen atau karyawan UGM 

sendiri. Koleksinya berupa buku wisuda, thesis, disertasi dan makalah 

seminar. 

7. Hatta Corner dan Buku Eks Perpustakaan Pascasarjana UGM 

Hatta Corner menyajikan buku-buku dan jurnal dalam berbagai 

bahasa dan bidang seperti politik, ekonomi, sosial, sastra, kebudayaan dan 

pendidikan. Disini juga disajikan koleksi buku teks dari eks Perpustakaan 

Pascasarjana UGM dan buku-buku lama. 

8. Sampoerna Corner 

Sampoerna Corner diresmikan pada bulan Maret 2007. 

Sampoerna Corner menyajikan buku-buku manajemen, pengembangan 

diri, psikologi terapan, politik, ketrampilan, agama dan budaya. 

Disamping itu juga disajikan audio visual, koleksi CD, 

9. IDIS Corner 

IDIS Corner menyajikan buku-buku terbitan Bank Dunia. Tempat 

baca nyaman, internet, dan TV kabel. Indonesia Development Information 

Service / IDIS UGM secara rutin menerima publikasi terbaru dari 

Washingtn DC. 

10. Layanan Internet 

Layanan internet di UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah 

Mada tidak menempati ruangan khusus tetapi setiap bagian memiliki 

tempat mengakses internet yang disediakan secara gratis dalam jangka 

waktu satu jam. Setiap komputer yang terpasang seluruhnya tersambung 
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dengan internet baik yang dipergunakan untuk pegawai maupun oleh 

mahasiswa. Bagi pengunjung yang ingin lebih lama mengaskses internet 

di perpustakaan disediakan waifi yang bisa di akses lewat netbook yang 

dibawa sendiri dengan jangkauan bisa sampai lima puluh meter dari 

sumber Wifi. 

 

 

11. American Studies Library 

American Corner adalah sebuah program kemitraan antara 

kedutaan Amerika Serikat di Jakarta dengan universitas-universitas di 

Indonesia.  

 

J. Layanan American Corner 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalam perkembanganya 

kedutaan Amerika Serikat di Jakarta telah melakuakan kerjasama dengan 11 

Universitas di Indonesia salah satunya di Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. American Corner menjadi salah satu layanan Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada sejak tanggal 28 Juli 2004. Peresmian pembukaan 

American Corner dilakukan Wakil Rektor UGM Bidang Kerjasama dan 

Pengembangan Usaha Prof Dr Agus Dwiyanto dan Pejabat Konselor 

Penerangan dan Kebudayaan Kedubes AS Riley J Sever di Lantai III Gedung 

Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada Unit I Yogyakarta. 

American Corner Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada 

merupakan anak induk dari Information Resource Center (IRC) kedutaan 

Amerika Serikat di Jakarta. Organisasi ini adalah wadah penelitian dan 
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sepesialisasi referensi dangan sumber-sumber dan akses informasi lengkap. 

Bersama-sama dengan American Corner, IRC melayani masyarakat dalam 

mendapatkan informasi mengenai Amerika. IRC berperan melengkapi 

koleksi American Corner, menyediakan materi untuk kegiatan, dan 

memberikan pelatihan kepada staff American Corner. 

1. Tujuan American Corner 

Tujuan American Corner di Indonesia adalah menyediakan  

informasi yang akurat dan terpercaya mengenai Amerika Serikat, 

menyediakan fasilitas untuk penelitian dan studi, memberikan bantuan 

pengembangan intelektual dengan menyediakan sumber-sumber 

informasi yang berkualitas untuk dunia pendidikan, dan memperkenalkan 

nilai-nilai dengan pandangan-pandangan, kebudayaan serta norma-norma 

Amerika kepada masyarakat Indonesia. 

2. Koleksi dan Sumber Informasi 

a. Koleksi cetak terdiri dari referensi dan buku-buku di bidang karya 

fiksi, bisnis, ilmu sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan 

b. Majalah, jurnal dan laporan-laporan serta terbitan pemerintah 

Amerika. 

c. EbscoHost, database online yang menyajikan ringkasan dan artikel 

lengkap lebih dari 1000 terbitan berkala. 

d. Jurnal elektronik yang diterbitkan oleh Biro Informasi Internasional 

pemerintah Amerika Serikat. 

e. Akses internet gratis ke situs-situs Amerika dan Internasional, non-

pemerintah, lembaga riset dan lembaga akademis. 
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f. Akses ke multimedia seperti produk-produk video dan audio seperti  

VCD dan DVD koleksi musik dan film, dan CD-ROM untuk sumber 

referensi. 

g. Akses ke komputer, printer dan mesin fotocopi, serta fasilitas 

elektronik yang memudahkan pengiriman dan penerimaan dokumen 

melalui e-mail atau mesin fax. 

3. Layanan 

American Corner dikelola oleh staf perpustakaan lokal yang 

berbahasa Inggris dan bekerja pada jam-jam perpustakaan serta siap 

melayani pengunjung yang mencari informasi khusus mengenai Amerika. 

Layanan yang diberikan sifatnya langsung, ada staf yang siap dalam 

memberikan bantuan dalam pencarian informasi. 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana American Corner meliputi beberapa hal 

yaitu : 

a. Gedung dan Ruang 

American Corner yang berdiri tanggal 28 Juli 2004 menempati 

lantai III gedung unit I di Bulaksumur sebelah selatan Gedung Kantor 

Pusat UGM yang sekarang menjadi ruang perpustakaan FISIP UGM, 

kemudian American corner pindah ruangan di lantai 1 hingga 

sekarang. 

Ruangan American Corner mempunyai luas ± 7 x 15 m2 

meskipun ruangan ini tidak terlalu besar namun ruang ini sudah cukup 

menampung pengunjung layanan American Corner. Ruangan ini 

sudah sangat nyaman untuk ukuran perpustakaan. Untuk memenuhi 
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kualitas lingkungan simpan untuk suhu udara di ruangan ini dapat di 

atur dengan 4 AC yang terdapat di ruangan ini. Sehinga dapat di atur 

ke suhu udara yang baik untuk lingkungan perpustakaan antara 16
o
C - 

21
o
C dengan kelembaban relatif antara 40% dan 60%. Dari segi polusi 

suara, ruangan ini cukup hening karena di berlakukanya tata tertib 

pematian mesin montor untuk memasuki lingkungan UPU 

Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Sedangkan dari segi 

penerangan, ruangan ini menggunakan cahaya buatan berupa lampu 

neon dan cahaya alami dari sinar matahari yang masuk melewati 

kaca-kaca yang hampir 40 % dinding ruangan ini terbuat dari kaca. 

b. Perlengkapan 

Di ruangan ini terdapat beberapa perlengkapan penunjang 

layanan American Corner seperti rak buku, meja baca, kursi pengguna 

dan lain-lain, peralatan penunjang ini di harapkan dapat membantu 

dalam proses pencarian informasi di layanan American Corner selain 

perlengkapan penunjang di American Corner juga terdapat beberapa 

poster kiriman dari kedutaan Amerika Serikat. Poster ini nantinya 

akan menjadi penunjang tema di American Corner. Karena dalam 

kurun waktu tertentu American Corner memiliki tema-tema yang 

berlainan. Penentuan tema ini berasal dari koordinator pusat American 

Corner, dan di laksanakan oleh seluruh American Corner di berbagai 

Negara. 

5. Sumber Daya Manusia 

Penanganan perpustakaan khusus memerlukan seorang ahli dalam 

bidang yang ditangani. Dalam hal ini American Corner yang menyajikan 
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segala sesuatu yang berhubungan dengan Amerika Serikat, minimal 

pustakawan American Corner mengetahui pengetahuan dasar tentang 

Negara Amerika Serikat. Secara teknis layanan ini di tujukan secara 

umum kepada masyarakat namun pada kenyataanya mereka yang 

berkunjung ke American Corner adalah orang-orang yang berminat untuk 

mendalami tentang Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan koleksi yang 

ada di America Corner hanya mengenai studi Amerika mulai dari sejarah, 

politik, kesenian, bahasa, geografi, hingga program-program pendidikan 

dan beasiswa. 

Maka dari itu layanan American Corner ini memerlukan seorang 

pustakawan khusus di bidangnya yang mengerti dan paham akan bidang 

yang ditangani oleh lembaga induknya. Hal ini akan mempermudah 

perpustakaan dalam memberikan yang sesuai tuntutan dan kebutuhan 

pemakainya. Sehingga pemahaman terhadap bahasa inggris sangat 

diutamakan, minimal paham bahasa Inggris secara pasif. Hal ini di 

tujukan agar komunikasi dalam pencarian informasi tidak terjadi 

kesalahan dalam pemahaman informasi. Sedangkan di layanan American 

Corner di UGM dikelola oleh dua tenaga pustakawan golongan III b dan 

II d serta di bantu dua volunteer mahasiswa jurusan HI UGM. 

6. Pengolahan dan koleksi 

a) Pengolahan  

Proses penyajian koleksi American Corner meliputi : 

 

1) Pengadaan 
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Pengadaan koleksi American Corner berasal dari Information 

Resource Center (IRC) di kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. 

System yang di gunakan untuk pengadaan bahan pustaka 

mempunyai 2 jalur yaitu : 

a. Jalur Pengguna 

Bagan 3 

Flow Chart Jalur Pengadaan Bahan Melalui Pengguna 

 

Sumber: Data Dokumen Perpustakaan 

Jalur pengadaan di mulai dari usulan pengguna atau pencarian bahan 

pustaka oleh pengguna yang tidak di temukan di koleksi American 

Corner UGM. Daftar bahan pustaka yang menjadi usulan user 

kemudian di data lagi dengan data katalog/daftar Inventaris bahan 

pustaka koleksi. Data bahan pustaka yang tidak ada di list koleksi 

kemudian di masukan ke dalam list usulan, setelah di setujui oleh 

kepala bidang American Corner data list usulan di ajukan ke 

Pimpinan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, yang 

kemudian akan di usulkan langsung ke Kedutaan Amerika Serikat di 

Jakarta. 
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b. Jalur Pemberian Kedutaan 

Bagan 4 

Flow Chart Jalur Pemberian Bahan Melalui Kedutaan 

 

Sumber: Data Dokumen Perpustakaan 

 

Berbeda dengan jalur pengguna, jalur pemberian kedutaan ini di 

mulai dari list usulan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta yang di 

tujukan ke Koordinator American Corner UGM. Kemudian list 

usulan tersebut di cek dengan data catalog/daftar Inventaris bahan 

pustaka koleksi yang ada, hal ini di lakukan dengan tujuan agar 

tidak terjadi pengadaan koleksi yang berganda. Setelah itu list 

yang sudah di data di kirimkan lagi ke Kedutaan Amerika Serikat 

di Jakarta. 

 

2) Inventarisasi 

Tidak jauh dari perpustakaan lain layanan American Corner 

juga melakukan kegiatan inventarisasi baik dalam aspek layanan, 
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pengunjung, sarana prasarana, maupun koleksi bahan pustaka. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi data laporan tahunan, 

laporan ini nantinya digunakan untuk data statistik UPU 

Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada selain itu laporan ini 

juga akan dikirimkan ke Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta 

Kegiatan inventarisasi ini dilaksanakan sebagai salah satu aspek 

pengembangan koleksi di perpustakaan. Dengan data inventaris ini 

pustakawan mempunyai acuan untuk menetapkan program kerja 

strategis (lima tahunan) dan program tahunan termasuk jaminan 

memperoleh anggaran perpustakaan minimal untuk pengembangan 

koleksi, pengorganisasian, pendokumentasian dan pendayagunaan 

bahan pustaka serta penyelenggaraan jasa perpustakaan. 

3) Klasifikasi 

Sistem klasifikasi di American Corner UGM mengunakan 

sistem klasifikasi tersendiri, (home system) dengan sistem khusus, 

menurut subyek ilmu dengan kode buku, menggunkan kode huruf, 

ditetapkan sebagai berikut : 
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Tabel 5 

Local Classification System American Corner UGM Library 

A Anthologies, Collection, Readers 

AD Black American 

AE American Indian 

AO American Other Nation 

B Biographies, Bibliographies 

C Culture  

D Drama  

DC Drama Criticism 

E Essay 

ED Education 

EH Economic History 

F Film, Music, Arts 

FA Fiction-America 

FC Fiction Criticism – Studies of Individual 

American Novel and Novelist* 

FO Fiction – Other Nation 

H History 

L Literary History and Criticism 

LC Children, Literature 

LI Language and Linguistics 

LW Law 

P Poetry 

PC Poetry Criticism 

PH Philosophy 

PS Political Science 

PY Psychology 

R Reference 

RB Religious beliefs 

RE English as Foreign Language 

*arranged by Last name of the fiction writers (memakai tajuk 

seragam nama akhir penulis fiksi). It is adapted from American 

Studies: an annotated bibliography of work on the Civilization of 

The United States. Murphy, Murray G. ed., United States 

Information Agency, 1982. 

Koleksi yang ada di American Corner dan ASL mencakup 

berbagai subyek ilmu yang berkaitan dengan kehidupan social 

politik, ekonomi, sastra budaya dan sejarah Amerika. 

Gambar 1 
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Tampilan Label koleksi American Studies Library (ASL) 

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 

 

        
      Koleksi American Studies Library 
 

      
     Kode huruf klasifikasi 

 
     Inisial pengarang 

 
     Inisial judul buku 

 
     Jumlah copy 

 

 

Gambar 2 

Tampilan Label koleksi American Corner 

       UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 

 

 
 Koleksi American Corner 
 

 

 
 Kode huruf klasifikasi 

 
 Inisial pengarang 

 
 Inisial judul buku 

 
    Jumlah copy 

 

Berbeda dengan koleksi buku, koleksi CD di susun 

berdasarkan nomor pemasukan data dan tahun pemasukan data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Tampilan Label koleksi non book American Corner 

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 

 
AMERICAN STUDIES LIBRARY 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

 

DC 

Adi 

s 

c.1 

 
AMERICAN CORNER LIBRARY 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

 

DC 

Adi 

s 

c.1 
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b) Koleksi 

Di ruangan American Corner terbagi dua jenis koleksi yaitu 

koleksi American Corner dan American Studies Library (ASL) hal ini 

di karenakan sebelum adanya American Corner, UPU Perpustakaan 

Pusat Universitas Gadjah Mada mempunyai perpustakaan khusus 

pengkajian Amerika atau yang lebih sering di sebut ASL, 

perpustakaan ini di kelola sejak tahun 1988. 

ASL merupakan sebuah kerjasama antara UPU Perpustakaan 

Pusat Universitas Gadjah Mada dengan Program Studi Pengkajian 

Amerika, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada pada 

waktu itu. Koleksi ASL berasal dari buku-buku sumbangan para 

dosen tamu dari Amerika Serikat untuk Program Studi Pengkajian 

Amerika yang disimpan di Fakultas Sastra UGM yang belum dikelola 

secara baik. Tahun 1988 koleksi tersebut di pindahkan ke gedung 

UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada, unit II, Sekip, 

koleksi ini di letakan di lantai II sebelah timur. Dan hingga saat ini 

koleksi ASL menjadi satu ruangan dengan koleksi American Corner 

di lantai I. Macam koleksinya adalah buku teks, majalah, karya fiksi, 

penerbitan komersial, pemerintah dan peta yang seluruhnya berbahasa 
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ingris. Jumlah koleksi American Corner sampai Desember 2008 

mencapai 1837 judul dan 1840 eksemplar sedangkan koleksi ASL 

seluruhnya berjumlah 3877 judul dan 4412 eksemplar sehingga 

jumlah keseluruhan koleksi di ruang American berjumlah 5714 judul 

dan 6252 eksemplar sedangkan jumlah koleksi jurnal berjumlah 20 

dan majalah berjumlah 438 judul. 
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BAB IV 

PENGELOLAAN AMERICAN CORNER DI UPU PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

 

A. Sistem Layanan American Corner di UPU Perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada 

Sebagaimana disadari bahwa dalam berbagai bidang kehidupan selalu 

dibutuhkan informasi. Dengan informasi ini dapat dipakai sebagai penambah 

pengetahuan atau misalnya sekedar membaca santai untuk pengisi waktu. Ada 

pula yang dengan informasi tersebut, seseorang memanfaatkan untuk 

mencapai keberhasilan. 

Perpustakaan sebagai media penyimpanan dan penyebaran informasi 

kini telah berdiri di mana-mana. Keberadaannya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan bacaan yang berkualitas dengan biaya tidak mahal bahkan 

gratis, mereka dapat memanfaatkan sumber ilmu pengetahuan dari suatu 

perpustakaan. Menyadari keterbatasan daya beli masyarakat akan bahan 

pustaka, maka pihak perpustakaan berusaha menyediakan bahan informasi 

yang sesuai minat dan pendidikan mereka. 

Perpustakaan identik dengan sebuah pelayanan yang mampu 

menyediakan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi 

yang sudah diolah harus dapat sampai ke pengguna, apabila pengguna sampai 

tidak dapat menggunakan layanan dengan maksimal dengan alasan apapun 

kesalahan ada pada perpustakaan itu sendiri. Oleh karena itu sangat 

diperlukan sistem pelayanan perpustakaan yang baik. 
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Sistem pelayanan sangat mempengaruhi pelayanan yang kita berikan 

kepada pengguna, sehingga pengguna dapat mengakses dengan mudah. 

Sistem pelayanan di UPU Perpustakaan UGM menggunakan layanan terbuka. 

Sistem yang mereka pakai menggunakan OPAC yang memanfaatkan 

pangkalan data menggunakan CDS/ISIS yang tersedia juga di American 

Corner. Pengguna hanya perlu mencari informasi tersebut di database yang 

disediakan kemudian baru mencarinya di rak buku. Cara ini lebih praktis dan 

lebih cepat selain itu sistem ini memudahkan pekerjaan pustakawan karena 

waktu mereka tidak terbuang banyak. Tapi pustakawan harus tetap 

mengawasi koleksi yang diambil oleh pengguna, karena koleksi tersebut 

biasanya terjadi salah penempatannya 

Macam-macam layanan yang ada di American Corner Universitas 

Gadjah Mada adalah : 

1. Layanan Koleksi Buku 

Layanan koleksi buku ini adalah layanan yang wajib ada di setiap 

perpustakaan. Layanan koleksi buku yang disediakan di American Corner 

ada dua jenis, yaitu  

a. Koleksi American Studies Library 

Koleksi buku yang ada di dalamnya berupa buku tantang karya fiksi, 

bisnis, ilmu sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan yang tentunya 

seluruh koleksi tersebut hanya tentang Amerika Serikat saja. Koleksi 

yang ada boleh dibaca di tempat maupun dibawa pulang. Lama 

peminjaman 10 hari dengan maksimal 10 judul buku. Apabila ada 

keterlambatan, pengguna mendapatkan sanksi denda Rp. 

1.000,00/buku. Koleksi yang ada dulunya berasal dari koleksi yang 
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dimiliki beberapa perpustakaan fakultas di UGM, perpustakaan pusat 

dan ada juga sumbangan dari dosen maupun dari pihak Kedutaan 

Amerika. 

b. Koleksi American Corner 

Sama seperti koleksi  American Studies Library, koleksi yang ada 

tidak dapat dibawa pulang. Pengguna hanya diperbolehkan membaca 

di tempat atau meemperbanyak bagian-bagian yang dibutuhkan. 

Karena koleksi di bagian American Corner ini terbilang koleksi baru 

dari tahun 2000 – sekarang. Koleksi yang tersedia tergolong baru 

karena seluruh koleksi ini atas kerjasama dengan pihak Kedutaan 

Amerika Serikat yang datangnya setiap satu tahun sekali. Oleh sebab 

itu guna menghindari kerusakan maupun kehilangan, pengguna tidak 

diperbolehkan membawa pulang koleksi yang ada di rak American 

Corner. Koleksi yang ada di rak American Studies Library dan rak 

American Corner dapat diakses melalui OPAC yang disediakan 

2. Layanan Koleksi Majalah 

Layanan koleksi majalah terbilang sangat sering sekali berganti hampir 

setiap hari ada majalah baru yang datang. Koleksi layanan majalah ini 

tidak dapat dipinjam hanya boleh dibaca atau dicopy. Temu kembali 

koleksi majalah tidak memakai sistem OPAC, karena penempatan koleksi 

hanya diurutkan berdasarkan subyeknya. 

 

3. Layanan Audio Video  

Layanan koleksi ini menyediakan koleksi multimedia yang ada di 

American Corner. Koleksi ini berbentuk CD-ROM, DVD, Playway dan 
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kaset dimana koleksi ini tidak dapat dipinjam oleh perorangan hanya boleh 

dipinjam oleh sebuah kelompok dengan lama peminjaman 3 hari, lebih 

dari itu dikenai denda pembayaran serta tidak diijinkan untuk meminjam 

lagi. Biasanya koleksi ini hanya digunakan pemakai untuk diputar di area 

American Corner. 

4. Layanan Internet 

Selain layanan koleksi yang berbentuk buku, juga ada layanan informasi 

melalui internet. Dengan layanan internet ini pengguna dapat berkunjung 

ke situs-situs Amerika dan Internasional, non-pemerintah, lembaga riset 

dan lembaga akademis, selain itu pengguna juga dapat mengakses 

EbscoHost, database online yang menyajikan ringkasan dan artikel 

lengkap dari lebih 1000 terbitan berkala. Layanan internet ini menyediakan 

tujuh komputer yang bisa digunakan pengguna untuk mengakses internet. 

Dan layanan internet ini dapat di akses pengguna secara gratis dengan 

ketentuan pemakaian hanya selama satu Jam. 

5. Layanan Pendidikan Pemakai 

Layanan ini adalah layanan yang diberikan dengan cara pemanduan 

kepada pengguna dalam mencari koleksi menggunakan sistem layanan 

OPAC (Online Public Acess Catalog), layanan ini menggunakan 

komputer. Menggunakan program komputer ternyata juga berbeda-beda. 

Untuk perpustakaan PTN umumnya menggunakan CDS/ISIS dan DYNIX 

maupun NCI Bookman. Di kalangan Perpustakaan Daerah dan 

Perpustakaan Nasional menggunakan program VTLS dan kalangan IAIN 

serta Depag cenderung menggunakan program INSIS dan ada pula 

perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta yang menggunakan program 
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URICA (Singapura). UPU Perpustakaan UGM sendiri menggunakan 

pangkalan data yang telah di bangun menggunakan CDS/ISIS 

(Computerized Documentation Services Integrated Sets of Information 

System) sebuah software open source yang dikembangkan oleh Unesco 

dan terbukti telah mampu memberikan solusi bagi para pustakawan dan 

pengelola dokumentasi dalam melakukan kegiatan pustakawanan. 

Penggunaan layanan ini hanya perlu menuliskan kategori searching terdiri 

dari judul buku, pengarang, dan subyek. Setelah pengisian selesai 

pengujung tinggal melakukan prosedur yang ada untuk proses searching. 

Namun pemanfaatan sistem OPAC ini hanya disediakan satu unit 

komputer, sehingga bila pengguna sedang ramai maka pengguna yang lain 

harus antri terlebih dahulu. 

 Tujuan layanan OPAC ini adalah : 

a. Mempermudah pengguna perpustakaan dalam peoses penelusuran 

informasi. 

b. Mempermudah dan mempercepat penelusuran informasi. 

c. Memberikan peluang dan jangkauan lebih banyak untuk menelusur 

dan menemukan informasi dari pangkalan data yang ada. 

 

 

Gambar 4 

Tampilan OPAC 

UPU Perpustakaan Universitas Gajah Mada 
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Sumber : Sipus UPU Perpustakaan Gadjah Mada 

 

6. Layanan Rujukan Cepat 

Layanan ini sifatnya gratis diberikan kepada pengguna. Pengguna dapat 

dibantu oleh seorang pustakawan yang ada untuk mencari sampai 

menemukan koleksi dengan cepat dan efisien 

Pelayanan American Corner UGM di buka : 

Senin – kamis : 08.30 – 16.30 

Jumat  : 08.30 – 10.30 

: 13.00 – 15.30 

Untuk memanfaatkan layanan American Corner UPU Perpustakaan 

Pusat UGM pengguna harus mematuhi peraturan tata tertib pemakai fasilitas 

pelayanan American Corner UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah 

Mada, adapun tata tertibnya adalah sebagai berikut : 
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1. Menunjukan kartu anggota perpustakaan khusus ASL-UGM, milik sendiri 

yang masih berlaku. 

2. Menjaga kebersihan dan keutuhan bahan pustaka. 

3. Masuk perpustakaan harus berpakaian sopan, tidak diperkenankan 

memakai jaket, sandal. 

4. Dilarang memidah-mindahkan koleksi 

5. Jaket, topi, tas, dan sejenisnya serta buku (textbook) dilarang di bawa 

masuk, di titipkan di tempat yang telah di sediakan. 

6. Tidak di perkenankan merokok, makan, minum dan membuang sampah di 

ruang baca / belajar 

7. Khusus dari luar UGM, dilayani dengan menggunakan kartu baca, kecuali 

alumni S1 Jurusan Sastra Inggris UGM. 

 

B. Proses Pengelolaan American Corner di UPU Perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada 

Perpustakaan adalah salah satu alat yang vital dalam setiap program 

pendidikan, pengajaran dan penelitian bagi setiap lembaga pendidikan dan 

ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perpustakaan 

adalah tempat dikumpulkan semua pengetahuan atau gagasan manusia, baik 

dalam bentuk bahan-bahan tercetak (printed materials) maupun bahan-bahan 

dalam bentuk lainnya. 

Biasanya beberapa usaha yang ditempuh dalam usaha membina dan 

melengkapi koleksi perpustakaan, yaitu : 

1. Pembelian : hal ini dapat dilakukan langsung kepada toko buku setempat 

atau agen buku (dealer) tertentu untuk bahan –bahan dari luar negeri.  
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2. Hadiah : banyak bahan-bahan pengajaran dapat diperoleh dengan 

harga yang sangat murah dari jawatan-jawatan  dan lembaga-lembaga 

tertentu misalnya dari Departemen Penerangan, Departemen P dan K, 

Pertamina, Kedutaan Luar Negeri dan Ford Foundation. 

3. Tukar-menukar: lazimnya banyak sekali mperpustakaan yang memiliki 

program tukar menukar ini. Ini dilakukan apabila perpustakaan 

mempunyai judul lebih dari satu. Namun di American Corner belum 

menerapkan sistem tukar menukar karena koleksi yang mereka miliki 

belum sebanyak perpustakaan umum. 

Berbeda dengan perpustakaan umum, perpustakaan khusus seperti 

American Corner ini tidak menerapkan sistem pembelian. Karena pihak 

UGM telah bekerjasama dengan Kedutaan Amerika dalam hal pengadaan 

koleksi. Koleksi yang dimiliki semuanya berasal dari hasil kerjasama itu 

yang datangnya setiap satu tahun sekali. Setiap tahun rata-rata ada 70 

koleksi judul baru yang terdiri dari koleksi buku teks dan koleksi audio 

books. 

Pengelolaan perpustakaan mendaftar koleksi yang sekiranya 

dibutuhkan pengguna kemudian dilaporkan kebagian pengadaan bahan 

pustaka, kemudian semua usulan buku diberikan kepada Kedutaan Amerika 

dan selebihnya mereka yang menyetujui atau tidaknya koleksi tersebut  

1. Prosedur Pengolahan Koleksi Buku Baru 

a. Pemberian cap 

Setiap buku yang diterima oleh perpustakaan baik yang berasal dari 

pembelian, hadiah maupun dari hasil tukar-menukar, harus segera 
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diberi tanda cap atau stempel pada bagian-bagian tertentu. Dalam hal 

ini pemberian cap di koleksi American Corner misalnya: 

Pada halaman judul diberi cap lambang UGM. 

 Pada bagian yang kosong sebaliknya halaman judul diberi cap 

inventarisasi. 

 Pada setiap halaman yang memiliki unsur nomor17 diberi cap cap 

lambang UGM. 

 Pada bagian kaki buku diberi cap Perpustakaan UGM. 

b. Pendataan atau Inventarisasi 

Setelah pemberian cap kemudian satu persatu didata ulang kemudian 

data masing-masing diberi nomor inventarisasinya yang kemudian 

ditulis di cap inventaris yang tadi sudah dicapkan ke sebaliknya 

halaman judul. Masing-masing data yang perlu dididaftar tersebut 

antara lain seperti : 

 Nomor urut pendaftaran 

 Tanggal waktu didaftar 

 Asal buku dari mana 

 Pengarang 

 Judul 

 Jumlah eks 

c. Klasifikasi 

Kemudian setelah itu buku diklasir untuk menentukan nomor 

penempatannya (call number) dengan berdasarkan sistem klasifikasi 

yang dipergunakan di unit American Corner. 

d. Kelengkapan Buku 
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Selanjutnya pekerjaan segera diselesaikan dengan memberi 

kelengkapan buku seperti : 

 Label nomor penempatan (call number) buku 

 Label barcoode yang ditempel pada nomor panggil dan halaman 

judul. 

 Penyampulan, dalam hal ini koleksi di American Corner dibantu 

oleh bagian pengolahan dalam hal penyampulan saja selebihnya 

semua proses pengolahan dilakukan sendiri. 

e. Verifikasi 

Verifikasi data adalah pengecakan ulang yang dilakukan untuk 

menjaga data tetap sama dengan keadaan buku sebelum dilakukan 

shelving sehingga buku yang sama dipastikan mendapat nomor 

panggil yang sama hanya ada penambahan untuk salinan buku 

selanjutnya. 

Dilakukan dengan cara melihat status buku tersebut apakah sudah ada 

dalam koleksi atau belum yaitu dengan memanggil judul buku baru 

melalui program CDS/ISIS Versi Windows yang digunakan dalam 

pemasukan data entri buku. Bila tidak diketemukan berarti merupakan 

judul baru maka perlu proses penentuan tajuk subyek dan penotasian 

nomor klasifikasi. 

 

Gambar 5 

Tampilan Program CDS/ISIS for windows 
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Sumber : Winisis UPU Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

 

Sehingga tampilan data yang sudah dimasukkan apabila dicek akan terlihat 

seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 6 

Tampilan data entri yang selesai diolah 

 

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



 lxvii 

 
Sumber : Winisis UPU Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

 

f. Shelving 

Shevfing adalah penempatan kembali koleksi yang sudah siap untuk 

digunakan kepada pengguna. Buku-buku yang telah selesai diolah 

ditempatkan kembali di rak atau almari sesuai dengan sandi atau kode 

kelompok subyek isi buku. 

2. Prosedur Pengelolaan Koleksi Multimedia 

a. Pengecekan 

Pengecekan yang dilakukan terhadap koleksi playway, CD, kaset 

berbeda pengerjaannya dengan koleksi buku. Koleksi ini harus dibuka 

dan diuji dulu di DVD player, kondisi film,suara dan gambar ada 

kerusakan atau tidak. Selain itu pengecekan juga dilakukan di data 

yang telah ada, apakah ada koleksi yang hilang atau tidak. 
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b. Inventarisasi 

Sama dengan koleksi buku, inventarisasi yang dilakukan pada koleksi 

multimedia dicek ulang dengan menambahkan pengarang, pengisi 

suara, durasi waktu pemutaran, judul, penerbit, tahun terbit, dan 

nomor inventaris. 

c. Pelabelan 

Pelabelan dapat dilakukan apabila sudah diberi nomor inventaris. 

d. Shelving 

Peletakan kembali koleksi multimedia ini letaknya di belakang meja 

kerja staff American Corner karena tidak sembarang orang boleh 

meminjamnya untuk dibawa pulang. 

3. Prosedur Pengelolaan Koleksi Majalah 

a. Pemberian Cap 

Koleksi majalah ini terbilang sangat sering sekali baru hampir setiap 

hari ada majalah baru yang datang. Pengecapan dilakukan pertama 

agar menghindari kehilangan koleksi. Letak pengecapan khusus cap 

lambang UGM dilakukan dihalaman yang kosong. 

b. Pengecekan 

Pengecekan juga dilakukan di koleksi majalah dengan memberikan 

nomor inventaris. 

 

c. Shelving 

Letak majalah ada di rak khusus majalah. 
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C. Pemanfaatan Layanan American Corner Bagi Pemakai di Universitas 

Gadjah Mada 

Pemanfaatan layanan perpustakaan perguruan tinggi sangat berguna 

bagi civitas akademika. Perpustakaan dikatakan berhasil dalam 

pemanfaatannya dilihat dari segi pengunjung sebatas mana perpustakaan itu 

dapat memanfaatkan layananya dengan maksimal. Dari jumlah pengunjung 

dapat kita lihat apakah terjadi peningkatan dari hari ke hari ataupun malah 

terjadi penurunan. Dari peningkatan atau penurunan yang terjadi dapat 

digunakan oleh pustakawan dalam mengambil tindakan preventive guna 

meningkatkan kinerja perpustakaan di tahun mendatang. 

Dalam hal ini hasil dari data statistik sangat diperlukan guna 

melengkapi data perpustakaan dalam pengambilan kebijakan. Dalam 

penulisan laporan ini, penulis menggunakan data statistik pengunjung yang 

ada di layanan American Corner pada tahun 2009 dan tahun 2010. Data 

statistik pengunjung ini terdiri dari data kuantitatif, data yang menyangkut 

pecahan pada setiap pengamatan. Data tersebut meliputi berapa banyak 

jumlah pengunjung yang ada di layanan American Corner dalam jangka 

waktu hari, bulan, dan tahun yang di golongkan dalam beberapa kelompok 

pengunjung, antara lain adalah : 

 

 

1. Pengunjung Civitas Akademika 

Pengunjung civitas akademika adalah pengunjung yang berasal dari 

dalam lingkungan UGM meliputi staff pegawai, dosen dan mahasiswa. 

2. Pengunjung Luar 
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Pengunjung luar adalah pengunjung yang berasal dari luar lingkungan 

Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada baik mahasiswa Universitas 

lain atau masyarakat umum. 

3. Pengunjung Peserta Program 

Pengunjung peserta program adalah pengunjung yang datang khusus 

untuk menghadiri program seperti English Discussion Club, Digital Video 

Conference, Diskusi dan Seminar. Dan penyelenggaraanya bisa di tempat 

ruang layanan American Corner atau di tempat lain, tapi 

penyelenggaranya adalah American Corner. Data statistik pengunjung 

layanan American Corner ini mencakup seluruh pengunjung yang datang 

pada tahun 2007 dan 2008. Pengunjung layanan American Corner adalah 

mereka yang telah datang dan memanfaatkan koleksi di American Corner 

baik koleksi cetak maupun non cetak. 

A. Pengunjung Civitas Akademika 

Pengunjung civitas akademika adalah pengunjung yang berasal 

dari lingkungan UGM meliputi staff pegawai, dosen, mahasiswa. Data 

statistik ini diambil pada tahun 2007 dan 2008 karena pada tahun 2009 

Perpustakaan UGM tidak menerbitkan data yang terbaru.  

 

 

Tabel 6 

Prosentase Pengunjung Civitas Akademika American Corner  

UPU Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2008 

No Bulan Civitas Akademika Procentage 

1 Januari 524 14% 

2 Februari 535 14% 

3 Maret 664 17% 

4 April 430 11% 

5 Mei 276 7% 
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6 Juni 226 6% 

7 Juli 153 4% 

8 Agustus 125 3% 

9 September 216 6% 

10 Oktober 235 6% 

11 November 268 7% 

12 Desember 181 5% 

 Total 3833 100% 
Sumber : Laporan Tahunan 2008 

Pada table Prosentase Pengunjung Civitas Akademika American 

Corner UPU Perpustakaan Pusat UGM tahun 2008 di atas disajikan dalam 

bentuk prosentase dengan perhitungan sebagai berikut : 

 tahun  (satu) 1 pengunjungJumlah 

bulan pengunjungJumlah 
 X 100 % 

Pada bulan Januari - April dan pada puncaknya terdapat pada bulan 

Maret sebanyak 17% dengan jumlah pengunjung 664 orang, diikuti pada bulan 

Februari 14% dengan jumlah pengunjung 535 orang, kemudian pada bulan 

Januari 14% dengan jumlah pengunjung 524 orang, dan pada bulan April 11% 

dengan jumlah pengunjung 430 orang. Hal ini disebabkan dalam kalender 

akademik Universitas Gadjah Mada pada tanggal 2 Januari-19Januari 2008 

mahasiswa menempuh Ujian Akhir Semester hal ini memungkinkan 

mahasiswa berkunjung ke layanan American Corner untuk mencari atau 

memenuhi kebutuhan materi dalam menempuh Ujian Akhir Semester. Pada 

tanggal 4 Februari-24Mei 2008 Mahasiswa sudah memasuki kegiatan 

perkuliahan semester genap. Sehingga pada bulan-bulan ini mahasiswa 

berkemungkinan berkunjung ke layanan American Corner untuk mencari atau 

memenuhi kebutuhan materi perkuliahan dan puncaknya terdapat pada bulan 

Maret. 

Sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terdapat pada bulan 

Juli - Agustus dan pada puncaknya terdapat pada bulan Agustus sebanyak 3% 
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dengan jumlah pengunjung 125 orang, diikuti pada bulan Juli 4% dengan 

jumlah pengunjung 153 orang. Melihat pada kalender akademik Universitas 

Gadjah Mada pada tanggal 23 Juni-28Agustus 2008 mahasiswa memasuki 

liburan semester sehingga terjadi penurunan di bulan-bulan ini dan pada 

puncaknya bulan Agustus disebabkan karena banyaknya kegiatan registrasi 

mahasiswa baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama serta adanya proses 

pengisisan dan penyerahaan KRS. 

Tabel 7 

Prosentase Pengunjung Civitas Akademika American Corner 

UPU Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2009 

No Bulan Civitas 

Akademika 

Procentage 

1 Januari 367 5% 

2 Februari 350 5% 

3 Maret 597 9% 

4 April 680 10% 

5 Mei 672 10% 

6 Juni 682 10% 

7 Juli 286 4% 

8 Agustus 515 8% 

9 September 531 8% 

10 Oktober 777 11% 

11 November 781 11% 

12 Desember 608 8% 

 Total 6846 100% 
Sumber : Laporan Tahunan 2009 

Bila dilihat dari pola pertumbuhan perbulan di bandingkan dengan bulan 

yang sama pada tahun sebelumnya, pada table tersebut dapat dilihat bahwa 

penggunaan metode rerata bergerak prosentase kecenderungan pengunjung 

paling banyak terdapat pada bulan April, Juni, Oktober dan pada puncaknya 

terdapat pada bulan November sebanyak 14% dengan jumlah pengunjung 

781 orang, diikuti pada bulan Oktober 12% dengan jumlah pengunjung 777 

orang, kemudian bulan Juni 11% dengan jumlah pengunjung 682 orang dan 

pada bulan April 9% dengan jumlah pengunjung 680 orang. Hal ini 
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disebabkan dalam kalender akademik Universitas Gadjah Mada pada bulan 

Maret-Juni 2009 dan bulan Agustus-Desember 2009 merupakan masa 

perkuliahan semester genap dan semester gasal sehingga bulan-bulan 

tersebut memungkinkan banyaknya mahasiswa berkunjung ke layanan 

American Corner untuk mencari atau memenuhi kebutuhan materi dalam 

masa perkuliahan.  

Sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terdapat pada 

bulan Januari, Februari dan Juli. Pada puncaknya terdapat pada bulan Juli 

sebanyak 3% dengan jumlah pengunjung 286 orang, diikuti pada bulan 

Februari sebanyak 4% dengan jumlah pengunjung 350 orang, dan pada 

bulan Januari 5% dengan jumlah pengunjung 367 orang. Penurunan pada 

bulan Juli dimungkinkan karena bulan ini mahasiswa memasuki masa libur 

akhir semester genap. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1 
Pertumbuhan Pengunjung Civitas Akademika American Corner 

UPU Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2008 – 2009 

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



 lxxiv 

 
Sumber : Data sekunder 

Berdasarkan metode indeks sederhana pada table Pengunjung Civitas 

Akademika American Corner UPU Perpustakaan Pusat UGM tahun 2007 - 

2008 di atas dapat dilihat bahwa prosentase dari tahun 2008-2009 

mengalami kenaikan bila dilihat dari jumlah pengunjung tahun 2008 

sebesar 3833 pengunjung mengalami kenaikan 3013 pengunjung sehingga 

pada tahun 2009 pengunjung berjumlah 6846. 

B. Pengunjung Luar 

Pengunjung luar merupakan pengunjung yang berasal dari luar 

lingkungan Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Data statistik ini 

di ambil pada tahun 2008 dan tahun 2009 dangan pembagian waktu 

perbulan. 

Tabel 8 

Prosentase Pengunjung Luar American Corner 

UPU Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2008 

No Bulan Luar UGM Procentage 

1 Januari 91 13% 

2 Februari 57 8% 

3 Maret 102 15% 

4 April 134 20% 

5 Mei 104 15% 

6 Juni 49 7% 

7 Juli 32 5% 

8 Agustus 21 3% 

9 September 32 5% 

10 Oktober 18 3% 
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11 November 26 4% 

12 Desember 21 3% 

 Total  687 100% 
Sumber : Laporan Tahunan 2008 

Pada table Prosentase Pengunjung Luar American Corner UPU 

Perpustakaan Pusat UGM tahun 2008 di atas disajikan dalam bentuk 

prosentase dengan perhitungan sebagai berikut : 

% 100 X
 tahun(satu) 1 pengunjungJumlah 

bulan pengunjungJumlah 
 

Pada table tersebut dapat dilihat bahwa dengan penggunaan metode 

rerata bergerak kecenderungan pengunjung paling banyak terdapat pada 

bulan Januari, Maret, April, Mei dan pada puncaknya terdapat pada bulan 

April sebanyak 20% dengan jumlah pengunjung 134 orang, diikuti pada 

bulan Mei 15% dengan jumlah pengunjung 104 orang, lalu pada bulan 

Maret 15% dengan jumlah pengunjung 102 orang, dan pada bulan Januari 

13% dengan jumlah pengunjung 91 orang. 

Sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terdapat pada 

bulan Agustus, Oktober, Desember dan pada puncaknya terdapat pada 

bulan Oktober sebanyak 3% dengan jumlah pengunjung 18 orang, dan pada 

bulan Agustus dan Desember dengan prosentase sama sebanyak 3 % 

dengan jumlah pengunjung 21 orang. 

 

 

 

Tabel 9 

Prosentase Pengunjung Luar American Corner 

UPU Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2009 

No Bulan Luar UGM Procentage 

1 Januari 50 11% 
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2 Februari 33 7% 

3 Maret 66 14% 

4 April 50 11% 

5 Mei 33 7% 

6 Juni 33 7% 

7 Juli 22 5% 

8 Agustus 22 5% 

9 September 13 3% 

10 Oktober 22 4% 

11 November 62 14% 

12 Desember 48 11% 

 Total 454 100% 
Sumber : Laporan Tahunan 2009 

Bila dilihat dari pola pertumbuhan perbulan di bandingkan dengan 

bulan yang sama pada tahun sebelumnya, pada table tersebut dapat dilihat 

bahwa dengan penggunaan metode rerata bergerak kecenderungan 

pengunjung paling banyak terdapat pada bulan Januari, Maret, April, 

November dan pada puncaknya terdapat pada bulan Maret sebanyak 14% 

dengan jumlah pengunjung 66 orang, diikuti pada bulan November yang 

sama procentasenya sebanyak 14% dengan jumlah pengunjung 62 orang, 

sedangkan pada bulan Januari dan April sebanyak 11% dengan jumlah 

pengunjung 50 orang. 

Sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terdapat pada 

bulan Juli, Agustus, September dan Oktober dan pada puncaknya terdapat 

pada bulan September sebanyak 3% dengan jumlah pengunjung 13 orang, 

dan pada bulan Juli, Agustus dan Oktober dengan prosentase sama 

sebanyak 3% dengan jumlah pengunjung 22 orang. 

 

Grafik 2 

Prosentase Pertumbuhan Pengunjung Luar American Corner 

UPU Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2008 – 2009 
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Sumber : Data sekunder 

Berdasarkan metode indeks sederhana pada table Prosentase 

pengunjung Civitas Akademika American Corner UPU Perpustakaan Pusat 

UGM tahun 2008-2009 di atas dapat dilihat bahwa prosentase dari tahun 

2008-2009 pengunjung luar mengalami penurunan yang cukup drastis bila 

dilihat dari jumlah pengunjung tahun 2008 sebesar 687 pengunjung 

mengalami penurunan 233 pengunjung sehingga pada tahun 2009 

pengunjung hanya berjumlah 454. 

C. Pengunjung Peserta Program 

Pengunjung peserta program adalah pengunjung yang datang khusus 

untuk menghadiri program seperti English Discussion Club, Digital Video 

Conference, Diskusi dan Seminar. Dan penyelenggaraanya bisa di tempat 

ruang layanan American Corner atau di tempat lain, tapi penyelenggaranya 

adalah American Corner. Data statistik ini di ambil pada tahun 2007 dan 

tahun 2008 dangan pembagian waktu perbulan. 

 

 

Tabel 10 

Prosentase Pengunjung Peserta Program American Corner 

UPU Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2008 

No Bulan Luar UGM Procentage 
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1 Januari 35 3% 

2 Februari 118 11% 

3 Maret 290 28% 

4 April 27 3% 

5 Mei 118 11% 

6 Juni 15 1% 

7 Juli 0 0% 

8 Agustus 0 0% 

9 September 23 2% 

10 Oktober 169 16% 

11 November 137 13% 

12 Desember 105 10% 

 Total 1037 100% 
Sumber : Laporan Tahunan 2008 

Pada table Prosentase pengunjung tamu American Corner UPU 

Perpustakaan Pusat UGM tahun 2008 di atas disajikan dalam bentuk 

prosentase dengan perhitungan sebagai berikut : 

% 100 x 
 tahun  (satu) 1 pengunjungJumlah 

bulan pengunjungJumlah 
 

Pada table tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan metode rerata 

bergerak kecenderungan pengunjung paling banyak terdapat pada bulan 

Maret dan Oktober pada puncaknya terdapat pada bulan Maret sebanyak 28 

% dengan jumlah pengunjung 290 orang, dan pada bulan Oktober 16 % 

dengan jumlah pengunjung 169 orang. 

Sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terdapat pada 

bulan Juli dan Agustus dengan prosentase sama sebanyak 0 % karena pada 

bulan-bulan tersebut tidak ada pengunjung tamu. 

 

 

Tabel 11 

Prosentase Pengunjung Peserta Program American Corner UPU Perpustakaan 

Pusat UGM Tahun 2009 

No Bulan Luar UGM Procentage 

1 Januari 100 3% 
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2 Februari 200 6% 

3 Maret 579 18% 

4 April 146 4% 

5 Mei 598 19% 

6 Juni 325 10% 

7 Juli 68 2% 

8 Agustus 64 2% 

9 September 0 0% 

10 Oktober 748 23% 

11 November 88 3% 

12 Desember 236 7% 

 Total 3152 100% 
Sumber : Laporan Tahunan 2009 

Bila dilihat dari pola pertumbuhan perbulan di bandingkan dengan 

bulan yang sama pada tahun sebelumnya, pada table tersebut dapat dilihat 

bahwa penggunaan metode rerata bergerak kecenderungan pengunjung 

paling banyak terdapat pada bulan Mei dan Oktober pada puncaknya 

terdapat pada bulan Oktober sebanyak 23% dengan jumlah pengunjung 744 

orang, dan pada bulan Mei 19% dengan jumlah pengunjung 598 orang. 

Sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terdapat pada 

bulan September dengan prosentase sebanyak 0% karena pada bulan-bulan 

tersebut tidak ada pengunjung tamu. 

 

 

 

 

 

Grafik 3 

Prosentase Pertumbuhan Pengunjung Peserta Program American Corner UPU 

Perpustakaan Pusat UGM Tahun 2008 – 2009 
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Sumber : Data sekunder 

Berdasarkan metode indeks sederhana pada table Prosentase 

pengunjung Tamu American Corner UPU Perpustakaan Pusat UGM tahun 

2007 - 2008 di atas dapat dilihat bahwa prosentase dari tahun 2007-2008 

mengalami penurunan sebanyak 51% bila dilihat dari jumlah pengunjung 

tahun 2008 sebesar 1037 pengunjung mengalami kenaikan 2115 

pengunjung sehingga pada tahun 2009 pengunjung hanya berjumlah 3152. 

 

D. Kendala dan Pemecahan Masalah Dalam Layanan dan Pemanfaatan 

Koleksi di American Corner 

Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan layanan perpustakaan UPU 

Perpustakaan American Corner seringkali mengalami kendala. Kendala-

kendala yang dihadapi membuktikan bahwa belum sempurnanya pelayanan 

yang diberikan. Kendala-kendala tersebut antara lain : 

1. Katalog yang belum divalidasi sehingga kadang terjadi ketidaksamaan 

antara katalog yang ada di data pengelola American Corner dengan 

catalog yang dipakai pengguna dan dengan kondisi koleksi yang 

sebenarnya. 
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2.  Hanya tersedia satu sistem penelusuran OPAC, sedangkan pencarian oleh  

pengguna sangat terbatas dengan waktu sampai harus mengantri. 

3. Fasilitas layanan internet di American Corner yang sangat kurang 

memadai dalam segi jumlah komputer yang disediakan dan dalam segi 

waktu. Tidak tersedia sistem penghitungan waktu batas pemakaian. 

Sehingga pustakawan tidak mengetahui pengguna yang sudah melebihi 

batas waktu penggunaan yang telah ditentukan. 

4. Keterbatasan kekuatan daya listrik yang ada di UPU Perpustakaan UGM 

yang lemah mengakibatkan sering terjadinya listrik yang tiba-tiba mati 

yang sangat menghambat pengguna. 

5. Waktu pengiriman koleksi yang hanya sekali setiap tahun karena 

kurangnya dana yang tersedia juga menghambat minat pengguna. 

Berdasarkan kendala-kendala diatas maka cara mengatasinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Diadakanya Stock Opname  secara berkala  selama  satu  tahun  sekali 

pada  bulan-bulan tertentu  yang  sepi  pengunjung.  Dari  kegiatan  ini  

dapat  diketahui  jumlah  bahan pustaka menurut  golongan  ilmunya,  

dapat  diketahui  buku-buku  yang  hilang,  dapat diperolehnya  susunan  

buku  yang  rapi  (tepat  susunan  penempatannya),  juga diketahuinya  

kondisi  fisik  buku,  apakah  ada  yang  rusak/tidak  lengkap. Serta 

meningkatkan kedisiplinan pengelola American Corner dalam 

profesionalitas pekerjaan sehingga data buku baru di katalog pengelola 

bisa sama dengan katalog untuk pengguna. 

2. Penambahan  unit  komputer  sebagai  sarana  penelusuran  system  

OPAC,  untuk mencegah pemborosan waktu pengguna. 
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3. Diadakanya pemasangan Billing System Warnet, Billing System adalah 

aplikasi yang digunakan dalam membantu manajemen warnet. Fungsinya 

antara lain :  

a.  Mencatat pemakaian pengguna Warnet  

b.  Membantu pencatatan layanan (batas waktu)  

c.  Sarana pencatatan data statistik  

d.  Fungsi monitoring kondisi PC Client (aktifitas, status on/off), dll. 

Dengan  pemasangan  Billing  System  Warnet  dengan  pemusatan  

komputer layanan  internet  ke  komputer  pustakawan  sebagai  server-

nya  pemakaian  layanan internet bisa di monitoring. 

4. Menaikkan voltase atau tegangan daya listrik yang ada atau dengan 

membuat tegangan daya listrik dengan menggunakan generator. 

5. Mengajukan penambahan anggaran RAPBN untuk koleksi American 

Corner ke Kepala Rektorat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada akhir bab ini penulis ingin menyajikan kesimpulan mengetai 

pengelolaan koleksi perpustakaan khusus American Corner UPU Perpustakaan 

Gadjah Mada Yogyakarta. Selain itu Selain itu dengan rendah hati penulis ingin 

mengemukakan saran yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk pihak yang 

berkepentingan khususnya pihak UPU Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

Yogyakata sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan di layanan American 

Corner di UPU Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakata. 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengamatan dan analisis penulis dapat di simpulkan 

bahwa 

layanan dan pemanfaatan koleksi American Corner di UPU Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada dapat adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses layanan di American Corner menggunakan sistem terbuka 

sehingga pengunjung bisa langsung mengakses koleksi yang ada, dalam 

sistem terbuka ini dapat merangsang minat baca pengunjung yang pada 

akhirnya nanti akan tercipta perbandingan data informasi yang didapatkanya. 

2. Pemanfaatan koleksi American Corner di UPU Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada tahun 2008 hingga 2009 adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis deret waktu tahun 2008 : 

1) Pada pengunjung civitas akademika kecenderungan pengunjung 

paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 17% dengan jumlah 
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pengunjung 664 orang karena berdasarkan kalender akademik pada 

bulan Maret adalah masa perkuliahan Semester Genap sedangkan 

kecenderungan pengunjung paling sedikit terjadi pada bulan Agustus 

sebanyak 3% dengan jumlah pengunjung 125 orang karena 

berdasarkan kalender akademik pada bulan Maret banyaknya kegiatan 

registrasi Mahasiswa baik Mahasiswa baru maupun Mahasiswa Lama 

serta adanya proses pengisisan dan penyerahaan KRS. 

2) Pada pengunjung Luar UGM kecenderungan pengunjung paling 

banyak terjadi pada bulan April sebanyak 20% dengan jumlah 

pengunjung 134 orang. Sedangkan kecenderungan pengunjung paling 

sedikit terjadi pada bulan Juli sebanyak 3% dengan jumlah 

pengunjung 18 orang. 

3) Pada pengunjung Tamu kecenderungan pengunjung paling banyak 

terjadi pada bulan Maret sebanyak 28% dengan jumlah pengunjung 35 

orang. Sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terjadi 

pada bulan bulan April, Mei, Juli, Agustus, Nopember, Desember 

dengan prosentase sama sebanyak 0%. Pada pengunjung Peserta 

Program kecenderungan pengunjung paling banyak terjadi pada bulan 

Mei sebanyak 22% dengan jumlah pengunjung 405 orang. Sedangkan 

kecenderungan pengunjung paling sedikit terjadi pada bulan Oktober 

dengan prosentase sebanyak 0%. 

b. Berdasarkan analisis deret waktu tahun 2009 : 

1) Pada pengunjung civitas akademika kecenderungan pengunjung 

paling banyak terjadi pada bulan November sebanyak 14% dengan 

jumlah pengunjung 781 orang karena berdasarkan kalender akademik 
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pada bulan Maret adalah masa perkuliahan Semester Genap 

sedangkan kecenderungan pengunjung paling sedikit terjadi pada 

bulan Juli sebanyak 3% dengan jumlah pengunjung 286 orang karena 

berdasarkan kalender akademik pada bulan Maret banyaknya kegiatan 

registrasi Mahasiswa baik Mahasiswa baru maupun Mahasiswa Lama 

serta adanya proses pengisisan dan penyerahaan KRS. 

2) Pada pengunjung luar UGM kecenderungan pengunjung paling 

banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 14% dengan jumlah 

pengunjung 66 orang. Sedangkan kecenderungan pengunjung paling 

sedikit terjadi pada bulan September sebanyak 3% dengan jumlah 

pengunjung 13 orang. 

3) Pada pengunjung tamu atau peserta program kecenderungan 

pengunjung paling banyak terjadi pada bulan Mei dan Oktober 

sebanyak 23% dengan jumlah pengunjung 744 orang. Sedangkan 

kecenderungan pengunjung paling sedikit terjadi pada bulan bulan 

September dengan prosentase sebanyak 0%. Pada pengunjung 

Berdasarkan olah data dengan metode indeks sederhana tahun 2008 – 

2009 

1) Pengunjung Civitas Akademika mengalami pertumbuhan 

2) Pengunjung Luar UGM menagalami penurunan 

3) Pengunjung Peserta Program mengalami pertumbuhan 

Salah satu faktor yang dapat di simpulkan penulis tentang penurunan 

pemanfaatan koleksi American Corner di UPU Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 – 2009 adalah terjadi penurunan 

tetapi terjadi pula kenaikan yang stabil. Penurunan yang terjadi diakibatkan 
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karena penurunan tingkat koleksi yang disediakan. Pengunjung akan enggan 

berkunjung ke American Corner karena tdak ada kenaikan koleksi yang 

disediakan. 

3. Kendala yang dialami proses layanan dan pemanfaatan koleksi American 

Corner di UPU Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada adalah Katalog 

yang belum di validasi, hanya tersedianya satu layanan sistem penelusuran 

lewat OPAC, kurangnya buku baru yang datang, pengguna yang terbatas, dan 

fasilitas layanan internet di American Corner yang tidak mempunyai sistem 

penghitungan jam pemakaian. 

4. Untuk mengatasi kendala yang dialami dalam proses layanan dan 

pemanfaatan koleksi American Corner di UPU Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada dengan adalah dengan diadakanya stock opname 

secara berkala slama satu tahun, penambahan unit komputer sebagai sarana 

penelusuran system OPAC, mengajukan penambahan anggaran RAPBN 

untuk koleksi American Corner ke Rektorat , melakukan promosi pada civitas 

akademika atau masyarakat umum, dan diadakanya pemasangan billing 

sistem warnet. 

 

B. SARAN 

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Lebih giat mengadakan kegiatan promosi untuk American Corner dengan 

ruang lingkup lebih luas dan tema lebih menarik. 

2. Mengadakan kerjasama antar perpustakaan untuk kemajuan di bidang 

layanan American Corner berupa kesepakatan untuk mengajukan 

permohonan koleksi ke kedutaan Amerika sesuai bidang masing-masing yang 
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lebih di khususkan. Misalnya perpustakan UGM bekerjasama dengan 

perpustakaan UIN. perpustakaan UGM mengkhususkan diri dalam pengajuan 

permohonan koleksi dalam bidang Politik, sedangkan perpustakaan UIN 

(Universitas Islam Airlangga) mengkhususkan diri dalam pengajuan 

permohonan koleksi dalam bidang Agama. Dengan demikian kedua 

perpustakaan memiliki koleksi yang berbeda. Sehingga nanti bila ada 

pengunjung dari UGM yang memerlukan koleksi yang berhubungan dengan 

Agama bisa berkunjung ke UIN dan sebaliknya. Kalau letaknya berdekatan 

maka pemakai perpustakaan UGM dapat membacanya di perpustakaan UIN, 

hal ini akan menimbulkan bentuk kerjasama baru berupa penyediaan fasilitas. 

3. Mengajukan dana Anggaran Masyarakat Universitas ke pihak rektorat untuk 

penambahan pengadaan koleksi di bidang Amerika. Yang nantinya akan di 

tempatkan di ruangan Layanan American Corner. 
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