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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Perpustakaan sangat dibutuhkan pada instansi–instansi  pemerintah  maupun 

swasta. Salah satunya adalah perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan pada perguruan 

tinggi sebagai jantung perguruan tinggi semua civitas akademika di lingkungan universitas 

memiliki peran dalam mewujudkan tujuan perguruan tinggi. Artinya kedudukan 

perpustakaan tidak bisa diabaikan sebagai salah satu unsur pendukung perguruan tinggi. 

Peran perpustakaan perguruan tinggi sendiri berhubungan langsung dengan 

penggunanya. Oleh karena itu perkembagan perpustakaan juga tidak bisa lepas dari banyak 

tidaknya pengguna yang memanfaatkan koleksi bahan pustakanya. Perpustakaan juga 

mempunyai fungsi antara lain penyimpanan, pendidikan, rekreasi, penelitian dan informasi. 

Agar dapat mewujudkan fungsi tersebut pertama-tama perpustakaan membutuhkan dana 

yang besar, namun dana saja tidak cukup harus mempunyai sumber daya manusia yang 

berkualitas, serta dibutuhkan gedung yang representatif, koleksi yang lengkap (beragam 

dan baru) sangat mendukung pengguna untuk datang ke perpustakaan. Keragaman dan 

keterbaruan koleksi yang dimiliki oleh sebuah perguran tinggi tidak akan ada gunanya jika 

tidak dimafaatkan secara maksimal. Untuk itu diperlukan suatu upaya menarik pengguna 
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dan calon pengguna untuk datang ke perpustakaan dan memanfaatkan koleksi secara 

maksimal. Upaya tersebut adalah promosi perpustakaan. 

Peran promosi sangatlah penting dalam perpustakaan untuk memperkenalkan 

serta menarik perhatian civitas akademika dan pengguna dari luar perguruan tinggi untuk 

menggunakan atau memanfaatkan perpustakaan. Di samping itu promosi merupakan 

sarana untuk mengenalkan perpustakaan dan fungsinya, serta merubah citra perpustakaan  

dimata pengguna. Promosi harus dibuat semenarik mungkin sehingga pengunjung akan 

datang dan menggunakan berbagai layanan perpustakaan. Promosi merupakan  sarana 

terbaik untuk memperkenalkan perpustakaan pada calon pengguna. Semua itu akan 

berjalan dengan baik jika promosi dilakukan pada waktu yang tepat dan juga harus melihat 

peluang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Disinilah peran promosi dibutuhkan. 

Promosi perpustakaan sendiri dikatakan berhasil jika pengguna yang datang cukup dan 

selalu ada peningkatan. 

 Promosi juga dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro  

(UNDIP) Semarang, Promosi yang dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. 

Diharapkan dengan kegiatan promosi tersebut mampu memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna maupun calon pengguna sehingga kedepannya diharapkan 

mampu menarik minat baca pengguna serta calon pengguna untuk datang ke 

perpustakaan. 

 Berdasarkan gambaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ”Promosi Dalam Meningkatkan Minat Baca Di UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro Semarang”. 
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B. TUJUAN 

 Dalam pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) mempunyai tujuan 

tertentu yang bermanfaat bagi penulis, Tujuan tersebut terdiri dari tujuan secara umum 

dan tujuan secara khusus.  

Secara umum tujuan PKL meliputi beberapa point yaitu : 

1. Memenuhi syarat kelulusan bagi program mahasiswa D3 Perpustakaan                

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

2. Membandingkan teori yang sudah didapat selama proses perkuliahan di juruasan 

D3 Perpustakaan UNS dengan Praktek Kerja Lapangan di UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro Semarang. 

3. Memperoleh data/ informasi guna keperluan dalam penulisan tugas akhir. 

4. Memberi masukan bagi perpustakaan tempat Praktek Kerja Lapangan. 

5. Melatih sikap kerjasama dalam suatu organisasi. 

 Sedangkan secara khusus tujuan PKL memiliki beberapa point yaitu : 

1.  Untuk mengetahui jenis-jenis promosi dalam menumbuhkan minat baca. 
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2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan 

promosi. 

3. Untuk mengetahui pemecahan masalah yang dihadapi UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro dalam melakukan promosi. 

 

C. PELAKSANAAN  

 Pelaksanaan pengumpulan data bersamaan dengan kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL).Yang dilaksanakan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang, 

yaitu selama 6 (enam) minggu yang dilaksnakan pada tanggal 16 februari 2009–28 Maret 

2009. 

 D. METODE PENGUMPULAN DATA 

 Dalam memperoleh berbagai informasi-informasi mengenai semua hal yang 

berhubungan dengan promosi di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang, 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu : 

1.  Metode Observasi  

Yaitu metode pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena 

yang diselidiki, dapat dilakukan sesaat ataupun dapat diulang. 

(Sukandarrumidi; 2002 : 69). 

 2.  Metode Wawancara 
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Yaitu suatu proses tanya jawab lesan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan 

secara fisik, yang dapat melihat muka yang yang lain dan mendengar dengan telinga 

sendiri dari suaranya. (Sukandarrumidi ; 2002 : 88). 

Dalam menggunakan metode wawancara ini penulis mewawancarai mahasiswa 

Universitas Diponegoro yang menjadi sasaran promosi perpustakaan. Wawancara 

dilaskanakan pada tanggal 18 maret 2009. 

 3  Metode Studi Pustaka 

Yaitu penelitian dengan metode historis berbentuk studi bibliografi (kepustakaan), 

dilakukan dengan mempelajari berbagai karya tulis, seperti buku-buku, jurnal, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain-lain terbitan masa lalu, untuk merangkai 

saran-saran tindakan dalam mengatasi masalah yang terjadi pada masa sekarang 

dilingkungan tertentu. (Nawawi ; 2005 : 222). 

 

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



42 
 

E. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini dalah : 

1. Apa saja promosi yang telah dilakukan oleh UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro dalam munumbuhkan minat baca dalam perpustakaan? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro dalam melakukan promosi? 

3. Apa saja pemecahan masalah yang dijalankan UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro untuk mengatasi  hambatan dalam melakukan promosi? 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR  

Sistematika laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, tujuan, pelaksanaan (lokasi dan waktu), metode 

pengumpulan data, rumusan masalah dan sistematika penulisan tugas akhir. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang pengertian perpustakaan perguruan tinggi, pengertian 

pemasaran, pengertian promosi, pengertian minat baca, dan hubungan promosi dengan 

minat baca. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
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A.  Sejarah UPT Perpustakaan  universitas diponegoro 

B. Sruktur organisasi 

C. Sumber Daya Manusia 

D. Gedung  

E. Sumber dana  

F. Sarana dan Prasarana  

G. Koleksi  

H. Layanan 

 

BAB VI  PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini menguraikan pembahasan tantang hasil temuan lapangan yaitu mengenai analisis 

masalah, hambatan–hambatan, pemecahan masalah. 

 

BAB V 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari temuan dilapangan serta saran. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada dibawah 

pengawasan dan dikelola oleh perguruan tinggi dengan tujuan utama membantu 
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perguruan tinggi tersebut mencapai tujuannya. Perguruan tinggi dalam hal ini 

dapat berupa universitas, institut, akademi, atau sekolah tinggi berikut unit atau 

lembaga yang berada dibawahnya. (Mustafa ; 1996 : 45-46).  

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro dalam hal ini adalah bagian dari 

sebuah universitas, memiliki  kedudukan sebagai salah satu unsur pendukung 

dalam mewujudkan tujuan perguruan tinggi. Sebagai unsur pendukung, maka 

kedudukan perpustakaan tidak bisa diabaikan, khususnya dalam hal memberikan 

layanan kepada pengguna aktual, yaitu civitas akademika perguruan tinggi 

tersebut.  

 

B. PROMOSI  

Promosi adalah setiap kegiatan komunikasi yang bertujuan 

memperkenalkan produk pelayanan atau ide dengan saluran distribusi. (Mustafa ; 

1999 : 3). Pengertian distribusi mencakup keputusan mengenai proses perjalanan 

produk dari tangan organisasi sampai kepada konsumen. Dalam perpustakaan 

distribusi adalah penyebarluasan dari satu jalur ke produk dan jasa perpustakaan. 

Kemudahan dan kepraktisan bagi pengguna penting untuk mengetahui produk dan 

jasa perpustakaan tersebut. (Mustafa 1999 ; 15 – 16 ). 

Menurut Joyce A.Edinger dalam Badollahi Mustafa Promosi adalah kegiatan 

komunikasi dengan pemakai yang telah ada maupun pemakai yang belum ada 

tetapi potensial agar mereka tahu tentang pelayanan yang ada. Adapun tujuan 

utama dari promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, 

serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran 

pemasarannya. Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk 
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mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, lalu 

memahaminya, berubah sikap, menyukai, yakin, kemudian akhirnya membeli dan 

selalu ingat akan produk tersebut. Promosi terutama diarahkan pada calon pembeli 

yang sudah dikenal atau diketahui secara pribadi. (Tjiptono ; 1995 : 200). 

 

Jadi promosi perpustakaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

komunikasi dalam upaya memperkenalkan menginformasikan, mempengaruhi dan 

membujuk, serta mengingatkan produk atau koleksi dan layanannya kepada 

pengguna supaya berminat berkunjung ke perpustakaan serta atau kegiatan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan fungsi perpustakaan sebagai sarana penunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

Promosi  bisa dilakukan dengan berbagai cara. Menurut badollahi Mustafa (1996 : 

72 - 121), berikut ini beberapa bentuk promosi diantaranya : 

1. Brosur  
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adalah salah satu bentuk media promosi, biasanya berupa kertas cetakan yang 

mengandung informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibeli atau 

dimanfaatkan oleh konsuken atau pengguna. 

2. Poster  

adalah salah satu media promosi yang biasanya berupa kertas besar berukuran 

A3(kurang lebih dua kali ukuran folio), atau ukuran A2 (kurang lebih dua kali 

ukuran A3) berisi tulisan atau gambar informasi untuk umum tentang suatu hal 

yang disajikan secara menarik dengan huruf-huruf besar. 

3. News letter  

adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk memberi informasi 

khusus kepada sejumlah orang secara teratur berupa berita–berita atau artikel–

artikel singkat yang ditulis dengan gaya tidak formal. News letter sering juga 

disebut majalah internal. 

4. Pembatas Buku  

adalah suatu benda yang digunakan untuk memberi tanda pembatas pada 

halaman-halaman buku. Pembuatan pembatas buku berlogo perpustakaan 

akan sangat mempengaruhi citra atau sosok perpustakaan di hati pengguna, 

denagan cara membagikan pembatas buku kepada pengunjung. 

5. Terbitan khusus perpustakaan  

Terbitan khusus perpustakaan dibagi menjadi dua yaitu : 

 

a. Buku panduan perpustakaan 
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adalah sebuah buku kecil yang diterbitkan oleh perpustakaan yang 

memuat informasi segala sesuatu mengenai perpustakaan. Mulai dari 

sejarah dan latar belakang penderian perpustakaan, misi dan tujuan, 

organisasi, lembaga induk, koleksi dan layanan, fasilitas, lokasi dan 

struktur organisasinya, peraturan serta sanksi-sanksinya dan informasi 

lain yang dianggap penting untuk pengguna. Informasinya yang 

dianggap penting dan layak untuk dimuat maka semuanya dapat 

dituliskan dalam buku panduan. Tentunya tetap harus disajikan secara 

padat. Semua informasi penting mengenai perpustakaan sebenarnya 

dapat dimasukkan. 

b. Kalender perpustakaan  

penerbitan kalender khusus perpustakaan merupakan upaya yang 

sangat menarik sebagai salah satu media promosi perpustakaan. 

Kalender hanya sarana mempromosikan keberadaan perpustakaan 

secara umum jadi bukan mempromosikan layanan atau kegiatan 

tertentu. Karena kalender berlaku selama satu tahun, maka penerbitan 

media ini sebagai sarana promosi perlu diperhitungkan bahwa 

informasi yang disajikan harus dapat bertahan lama, setidaknya selama 

satu tahun. 

6. Pameran  

merupakan cara yang paling jitu untuk mempublikasikan keberadaan 

perpustakaan kepada pengguna dan calon pengguna. Kegiatan pameran 

perpustakaan dimaksudkan untuk menampilkan apa yang dimiliki oleh 

perpustakaan dan apa yang dimiliki oleh perpustakaan. 
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7. Ceramah 

adalah suatu kegiatan dimana ada satu atau beberapa orang yang berbicara 

didepan sejumlah peserta pada waktu dan tempat tertentu mengenai suatu 

topik tertentu. Biasanya pembicaraan bersifat formal. 

8. Seminar 

adalah suatu forum atau kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji suatu topik 

pada suatu tempat tertentu dimana ada satu atau lebih orang yang berceramah 

dan ada pula yang sejumlah orang yang menjadi peserta. 

9. Bazar 

adalah suatu kegiatan jual–beli barang yang dilakukan pada suatu tempat 

tertentu dan waktu tertentu dan bukan pada tempat biasanya dilakukan proses 

jual–beli. 

10.  Lomba dan kuis 

mengadakan lomba di perpustakaan baik dalam bentuk lomba penulisan 

makalah maupun lomba membuat poster dapat dijadikan sarana 

mempromosikan perpustakaan. 

11.  Wisata perpustakaan  

adalah bentuk kegiatan yamg mengajak serombongan orang untuk berkeliling 

perpustakaan guna melihat semua sudut di perpustakaan mengenai koleksi, 

fasilitas yang ada, cara–cara mengunakan fasilitas itu serta bagaimana 

menggunakannya. 

12. Memutar film atau video 

memutar film atau video tentang perpustakaan termasuk cara yang cukup 

tepat dan menarik untuk mempromosikan perpustakaan. Promosi 
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perpustakaan dengan  memutar film atau video tentang perpustakaan selain 

unik juga menyenangkan bagi penonton.  Video ini dapat disajikan pada 

rombongan tamu yang berkunjung ke perpustakaan. 

Ada juga bentuk promosi lain yang digunakan perpustakaan untuk 

mempromosikan perpustakaan misalnya menggunakan leaflet dan melalui website 

perpustakaan. Leaflet adalah salah satu media promosi biasanya berupa kertas 

berukuran 1/3 dari A4 (jadi berukuran 99x 210 mm), terdiri dari satu lipatan  atau 

lebih sehingga terdiri dari beberapa sisi. Sisi depan dihiasi dengan desain yang 

menarik. Leaflet berisi keterangan jasa perpustakaan, namun hendaknya 

diusahakan agar kata–kata yang dimuat tidak terlalu banyak. (Sulistyo-Basuki ; 1991 

: 287). 

Setiap perpustakaan perguruan tinggi pasti mempunyai website 

memberikan informasi tentang perpustakaan tersebut. Informasinya berisi tentang 

peratuan perpustakaan, jam layanan, jenis layanannya, serta info mengenai koleksi 

yang dimiliki oleh perpustakaan. Juga terdapat OPAC sehingga pengguna dapat 

mencari koleksi perpustakaan tanpa datang ke perpustakaan. 

 

C. MINAT BACA 

Minat baca berasal dari kata minat dan baca. Minat berarti gairah, 

keinginan yang kuat, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, baca berarti 

melihat serta memahami dari isi apa yang tertulis. (Kamus Besar Bahasa Indonesia ; 

1989 : 62 ; 583). Jadi minat baca dapat diartikan keinginan yang kuat berasal dari 

hati untuk melihat serta memahami isi dari apa yang teritulis.  
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Dalam usaha meningkatkan minat baca perlu kita ketahui terlebih dahulu, 

bahwa tingkat kemampuan membaca sangat bervariasi dan sangat bergantung 

pada minat dan kesanggupan masyarakat pemakai perpustakaan. 

Salah satu kegiatan yang sebaiknya dilakukan dalam kegiatan perpustakaan 

perguruan tinggi adalah bimbingan membaca. Fungsi utama bimbingan membaca 

adalah menolong pemakai untuk menafsirkan apa yang dibacanya dan bagaimana 

reaksinya terhadap bacaan tersebut. Pengguna harus didorong dan dibimbing 

dalam mengekspresikan reaksi mereka terhadap apa yang dibacanya dan diberi 

kebebasan untuk memilih pengertian dari ekspresinya sendiri. Dasar dari 

bimbingan membaca adalah pengetahuan pemakai secara individual, minat, 

kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuannya terhadap materi bacaan itu sendiri. 

Minat baca pengguna merupakan salah satu unsur penting yang membuat 

perpustakaan perguruan tinggi dapat bertahan. Oleh karena itu minat baca harus 

ditingkatkan, khususnya minat baca civitas akademika di perpustakaan perguruan 

tinggi harus diupayakan untuk adanya peningkatan dari tahun ke tahun. 

Untuk menumbuhkan minat baca pengguna dengan menjadikan 

perpustakaan bersifat aktif dan kondusif. Perpustakaan perguruan tinggi dapat 

mengadakan kegiatan seperti hari baca, juga bisa membentuk klub baca. Serta 

mengadakan bedah buku dan pameran buku. Untuk merangsang pengguna agar 

sering berkunjung ke perpustakaan dan meminjam buku, perpustakaan perguruan 

tinggi dapat memberikan hadiah atau penghargaan kepada pengunjung/anggota 

perpustakaan yang paling rajin datang dan meminjam buku yang diadakan secara 

berkala, misalnya setiap semester atau setiap tahun. 
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Penulis dalam hal ini membatasi pengertian minat baca mengenai 

penggunaan koleksi perpustakaan oleh pengguna. 

 

D. HUBUNGAN PROMOSI DAN MINAT BACA 

Tujuan perpustakaan adalah memberikan pelayanan kepada pembaca agar 

bahan pustaka yang telah dikumpulkan dan diolah  sebaik-baiknya itu dapat sampai 

ke tangan pembaca. Bahan–bahan pustaka yang dikumpulkan itu terutama 

dimaksudkan agar dapat dipakai oleh pembaca. (Martoadmojo ; 1999 : 5).   

Bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan meliputi koleksi sudah ada 

maupun koleksi yang baru. Untuk bisa tidaknya koleksi Bahan-bahan pustaka yang 

dikumpulkan dipakai oleh pengguna maka perlu diselenggarakan kegiatan promosi. 

Proses promosi dengan perencaan yang matang disesuaikan dengan dana anggaran 

yang ada, promosi juga dibuat semenarik mungkin dan penyebarluasan promosi 

dengan waktu yang tepat sehingga kegiatan promosi ini diharapkan minat baca 

pengguna perpustakaan lebih banyak dan kemudian pengguna akan banyak 

berkunjung ke perpustakaan. Pengunjung berkunjung ke perpustakaan untuk 

mencari informasi yang dibutuhkan dari koleksi yang telah dipromosikan 

perpustakaan.  

 

  BAB lll  

GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN  

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 
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A. SEJARAH PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO 

Perpustakaan Universitas Diponegoro sudah dirintis sejak didirikannya 

Universitas Semarang yang akhirnya menjadi Universitas Diponegoro dan 

perkembangan dimulai pada  tahun 1960 perpustakaan berdiri dengan menempati 

ruangan di kampus Universitas Diponegoro di Jl. MT Haryono, Semarang dengan jumlah 

koleksi ±  500 ekesemplar, terutama buku bidang hukum.  

Sejak tahun 1962 perpustakaan pindah ke kampus Peleburan dan menempati 

satu ruangan di Fakultas Hukum. Tahun 1970 kemudian Perpustakaan dipindahkan di 

ruang yang agak memadai dengan luas ± 200m2 yang terdiri atas tiga ruang. Pada 

tahun 1979 merupakan sejarah baru bagi UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

karena menempati gedung Perpustakaan sendiri berlantai tiga dengan luas ± 3,000m2 

yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joeseop. 

Pada tahun 1997 Bersamaan dengan kepindahan kampus Universitas 

Diponegoro dari Pleburan ke kampus baru Tembalang, UPT Perpustakaan 

menempati salah satu lokasi Gedung Widya Puraya dengan gedung berlantai lima 

dengan luas sekitar 6,125m2. Sampai sekarang UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro masih berada di salah satu lokasi Gedung Widya puraya. 

 

Sejak berdiri hingga saat ini UPT Perpustakaan Universtas Diponegoro 

dipimpin oleh:  

Tabel 3.1  

Sejarah Pergantian Kepala Perpustakaan. 

Tahun Nama Pimpinan 
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1960-1961 : Kadarsih Tirto Oetomo 

1961-1963 : Anak Agung Gede Raka 

1963-1983 : Prof. Slamet Rahardjo, MA 

1983-1984 : Kadarsih Tirto Oetomo 

1984-1990 : Drs. Goenardo Pringgo Atmodjo 

1990-1994 : Ny. E.R.S. Yunus, SH 

1994-2000 : Drs. Tono Suhartono 

2000 – sekarang :  Dra Ari Widjayanti, MM 

Sumber : Sumber : http://digilib.undip.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B . STRUKTUR ORGANISASI  
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Sruktur organisasi  UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang tidak 

berbeda dengan UPT Perpustakaan Universitas lain. Di UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan. Kepala Perpustakaan 

kedudukannya langsung di bawah Rektor. Kepala Perpustakaan membawahi Kepala 

Bagian Tata Usaha, Bidang Pengadaan Bahan Pustaka, Bidang Pengolahan Bahan 

Pustaka, Bidang Pelayanan, Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Kerjasama / 

Publikasi. 

Berdasarkan PP No 30 tahun 1990, pasal 34, UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro merupakan Unit Pelaksana Teknis dan sebagai unsur penunjang bagi 

kelengkapan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedudukannya di luar 

lingkup fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor, sedangkan kegiatan harian 

langsung berada di bawah tanggungjawab Pembantu Rektor I dan secara administratif 

berada di bawah tanggung jawab Pembantu Rektor II.  

Di bawah ini merupakan bagan sruktur organisasi UPT Universitas Diponegoro 
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Bagan 3.1  

Struktur Organisasi th.2008 

 

 

Sumber : http://digilib.undip.ac.id 

 

Keterangan dari bagan struktur organisasi : 

1. Kepala UPT Perpustakaan bertugas sebagai pimpinan tertinggi dilingkungan 

Perpustakaan, memimpin seluruh kegiatan yang ada dan dilaksanakan oleh UPT 
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Perpustakaan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas memberikan pelayanan administrasi baik 

bagi staf maupun bagi sivitas akademika yang meliputi surat menyurat, keuangan, 

perlengkapan dan rumah tangga, dan pengelolaan data. 

3. Bidang Pengadaan Bahan Pustaka, bertugas menyiapkan data untuk pengadaan koleksi 

bahan pustaka yang dalam pelaksanaannya meliputi seleksi dan pengadaan, 

inventarisasi, dan pemeliharaan bahan pustaka. 

4. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, bertugas mengolah bahan pustaka khususnya buku 

dari awal hingga siap disajikan dan disebarluaskan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

meliputi klasifikasi, katalogisasi dan penyelesaian. 

5. Bidang Pelayanan Perpustakaan bertugas memberikan pelayanan koleksi bahan pustaka 

khususnya buku yang meliputi pelayanan sirkulasi, pelayanan buku tandon/deposit, dan 

pelayanan referensi. 

6. Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi, bertugas memberikan pelayanan 

dokumentasi dan informasi kepada pengguna yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan 

kegiatan meliputi : pelayanan serial, pelayanan koleksi khusus, dan pelayanan 

dokumentasi dan bahan audio visual. 

7. Bidang Kerjasama dan Publikasi Perpustakaan, yang dalam pelaksanaan kegiatan meliputi 

publikasi dan kerjasama perpustakaan. 

8. Layanan Perpustakaan Fakultas/Lembaga, merupakan pelayanan perpustakaan di 

Fakultas maupun lembaga yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. 
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9. Kelompok Pustakawan, merupakan Forum Komunikasi pustakawan di lingkungan 

Universitas Diponegoro. 

 

C. SUMBER DAYA MANUSIA 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro memiliki tenaga pengelola 

perpustakaan dengan jumlah keseluruhan 33 orang. Dari seluruh tenaga tersebut hanya 

ada 10 orang yang memiliki latar belakang pendididkan perpustakaan. 

Dari 10 orang yang memiliki latar belakang perpustakaan ditempatkan pada 

layanan teknis, yaitu pada bagian pengadaan, pengolahan, serta pada layanan sirkulasi, 

teknologi informasi dan layanan karya ilmiah. Untuk 22 tenaga sisanya ditempatkan 

pada seluruh bagian layanan. Diharapkan dengan penempatan tersebut kegiatan  

perpustakaan dapat berjalan dengan baik. 

Dibawah ini  ini tabel sumber daya manusia pengelola perpustakaan : 
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Tabel 3.2  

Daftar Staff UPT Perpustakaan Undip Semarang th.2008 
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No NAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR 

1 Ana Faridatunniswah, 

A.Md 

 

Pustakawan 

Pelaksana Lanjutan 

D III Ilmu Perpustakaan 

2 Dra. Ari Widjayanti, MM 

 

Kepala UPT 

Perpustakaan 

S 2 Magister Manajemen 

 

3 Budi Setya Adhi, S.IP 

 

Kasubbag Tata 

Usaha 

 

S1 Administrasi Negara 

4 Dario 

 

Staf Administrasi SMA 

5 Eko Budiyanto, S.S 

 

Pustakawan 

Pelaksana 

S1 Ilmu Perpustakaan 

6 Enny Anggraeny, S.S 

 

Pustakawan 

Pertama 

 

S1 Ilmu Perpustakaan 

7 Fitri Anugraheni, S.Sos Pustakawan 

Pertama 

 

S 1 

8 Hadriana Miyatun Pustakawan 

Penyelia 

 

SLTA 

9 Harini Desi Utami, S.Sos 

 

Pustakawan 

Pertama 

S 1 Ilmu Komunikasi 
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1O Haryani, S.Sos 

 

Pustakawan Madya S1 Administrasi Negara 

11 Dra. Heriana Listianawati 

 

Staf Administrasi  S 1 Sejarah 

12 Ivana Permatasari, S.Sos 

 

Pustakawan 

Pertama 

S1 Ilmu Perpustakaan 

13 Joko Karnoto Pustakawan 

Penyelia 

 

DII Perpustakaan 

14 Joko Santoso 

 

Staf Administrasi 

 

STM 

15 Musta`il 

 

Staf Administrasi 

 

STM 

16 Naswanto Staf Administrasi 

 

 

SLTP 

17 Drs P. Anggardjitono Pras 

 

Pustakawan Madya 

 

S 1 Perpustakaan 

18 Pujo Winarno, S.Kom Pustakawan 

Pertama 

 

 S 1 Ilmu Komputer 

19 Romdha Nugrahani, S.Sos Pustakawan 

Pertama 

S 1 Ilmu Perpustakaan 
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2O Drs Santoso Budi Rahardjo 

 

Pustakawan 

Pertama 

S1 Ekonomi 

21 Sri Endah Pertiwi, S. Sos 

 

Pustakawan Muda S 1 Ilmu Komunikasi 

22 Sri Palupi Murdaningsih Pustakawan 

Penyelia 

SLTA 

23 Sudarsono Staf Administrasi 

 

SLTP 

24 Sugeng Priyanto, S.S 

 

Pustakawan 

Pertama 

 

S1 Ilmu Perpustakaan 

25 Sunardi 

 

Staf Administrasi 

 

SLTP 

26 Drs Ignatius Suntoyo, S.Sos 

 

Pustakawan Madya 

 

S1 Ilmu Perpustakaan 

27 Susilo, S.S 

 

Pustakawan 

Pertama 

S 1 Ilmu Perpustakaan 

28 Sutrisno 

 

Staf Administrasi 

 

SLTP 

29 Suwondo, A.Md 

 

Pustakawan 

Pelaksana Lanjutan 

D III Perpustakaan dan 

Informasi 
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Sumber : http://digilib.undip.ac.id 

D. GEDUNG  

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro menempati sebuah gedung berlantai 

lima di Kompleks Widya Puraya Dengan luas kurang lebuh 6.125 m, yang terdiri dari  

lantai satu digunakan untuk layanan administrasi, locker, CD-ROM, Sampoerna Corner, 

dan Pojok BNI. Lantai dua dimanfaatkan untuk layanan sirkulasi, berupa peminjaman 

dan pengembalian buku. Lantai tiga digunakan untuk layanan buku tandon (reserved) 

dan karya ilmiah (tesis, disertasi, hasil penelitian dosen). Lantai empat digunakan untuk 

layanan serial, seperti jurnal, majalah, surat kabar, buletin dan referens. Lantai lima 

merupakan ruang pertemuan dengan kapasitas untuk 250 orang.  

 

E. SUMBER DANA  

Untuk mengelola seluruh kegiatan perpustakaan UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro memiliki dana anggaran dari APBN pada tahun 2008. Jumlah dana dari 

 

3O Wagiman Sunarno 

 

Staf Administrasi SLTP 

31 Wibowo Staf Administrasi SLTA 

32 Dra Yuniwati BYPMYRR, 

S.Sos, MSi 

 

Bagian Pengadaan S 2 Ilmu Komunikasi 

33 Dra Anita Nurmasari Pustakawan Madya S1 Sejarah 
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APBN adalah 772 juta rupiah. Dengan jumlah dana ini UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro cukup untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan. 

 

F. SARANA DAN PRASARANA 

Sarana dan prasarana yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

Semarang antara lain : 

 

1. Lemari Locker 

Setiap pengunjung perpustakaan harus menaruh tas ke dalam lemari  locker 

dengan meminta kunci kepada petugas locker terlebih dahulu. 

2. Mushola  

Pengunjung yang ingin melaksanakan sholat, telah di sediakan mushola yang 

terdapat pada lantai dua dan lantai tiga, juga telah dilengkapi tempat untuk wudhu. 

3. Lift 

Lift dapat digunakan dari unuk menghubungkan antar lantai dengan mudah. Yaitu 

untuk mengubungkan lantai satu sampai dengan lantai lima. Untuk pengunjung 

hanya dapat menggunakan lift dari lantai dua, karena penggunaan lift untuk lantai 

satu khusus untuk staf UPT Universitas Diponegoro. 

4. HotSpot 
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HotSpot merupakan fasilitas yang dapat digunakan di lingkungan UPT Perpuatakaan 

Universitas Diponegoro, yaitu berada di depan perpustakaan, dan di dalam ruangan 

Sampoerna corner. 

5. Samporna Corner dan Pojok BNI 

Merupakan layanan internet gratis untuk pengunjung perpustakaan. Syaratnya 

adalah mahasiswa Universitas Diponegoro. Dengan hanya menunjukkan kartu 

mahasiswa saja pengunjung dapat menggunakan layanannya secara gratis. 

6. Tempat Parkir 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro mempunyai tempat parkir yang luas 

sehingga cukup untuk menampung kendaraan pengunjung. Tempat parkir berada 

di depan gedung perpustakaan. 

7. Ruang baca  

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro memiliki ruang baca yang cukup. Dengan 

demikian para pengunnjung bisa membaca secara bebas. 

G. KOLEKSI 

Adapun koleksi-koleksinya berkisar tentang ilmu-ilmu sosial, teknik, 

kedokteran, peternakan, kasusastraan, dan kelautan yang berupa : 

· Buku-buku 

· Majalah/jurnal 

· Surat kabar 

· Kumpulan abstrak dan indek 
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· Karya ilmiah hasil penelitian 

· Tesis dan desertasi  

 

Koleksi yang dimiliki olah UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro cukup banyak untuk 

perpustakaan perguruan tinggi. Hingga bulan Februari UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro memiliki koleksi sebagai berikut :  

 

 

 Tabel 3.3  

Koleksi Perpustakaan th 2008 

Nama Koleksi Jumlah 

Buku 42,160 judul dari 106,754 eksemplar 

Tesis 5,637judul 

Disertasi 52 judul 

Laporan Penelitian 7,492 judul 

CD ilmiah 280 Buah 

DVD Sampoerna Corner 135 Buah 

CD-ROM Proquest 1,251 buah 

Sumber : http://digilib.undip.ac.id 

 

Jenis-jenis koleksi UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro antara lain : 
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1. Koleksi Peminjaman 

koleksi peminjaman yaitu koleksi perpustakaan yang tersimpan dalam rak 

secara terbuka di lantai dua sebagai koleksi yang dapat langsung diambil oleh 

pemakai dari rak untuk dibaca di ruang baaca lantai dua ataupun dipinjamkan untuk 

di bawa pulang dengan melalui tata cara yang berlaku koleksi peminjaman ini 

tersusun dalam rak menurut urutan sandi bukunya berdasarkan sistematika 

klassifikasi DDC. 

 

 

2. Koleksi Tandon (reserve book) 

Koleksi tandon tersimpan secara terbuka di lantai tiga. Buku yang tersimpan 

dalam koleksi ini merupakan koleksi simpanan dari seluruh judul yang dipunyai oleh 

UPT Perpustakaan yang masing-masing 1 eksemplar. Koleksi ini tidak boleh di pinjam 

untuk di bawa pulang melainkan hanya di baca di tempat atau di foto copy. 

3. Koleksi Rujukan 

Koleksi rujukan tersimpan secara terbuka seperti koleksi lainnya yang terletak 

di lantai empat. Koleksi ini juga tidak dipinjamkan tetapi hanya di baca di tempat atau 

di fotocopy koleksi meliputi : kamus, ensiklopedi, atlas, direktori, perundang-

undangan, terbitan pemerintah dan buku lain yang sejenis yang hanya diperlukan 

sebagai bahan pustaka rujukan. 

4. Koleksi Karya Ilmiah 

koleksi karya ilmiah (KI) ini merupakan koleksi terbuka yang berisi tentang 

karya ilmiah dosen baik berupa artikel, hasil penelitian serta hasil penulisan tugas 
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akhir (tesis dan desertasi) koleksi yang terletak di lantai III ini hanya bisa dibaca di 

tempat. 

 

H. LAYANAN 

Jenis layanan yang diberikan kepada pengguna di UPT Perpustakaan adalah : 

1. Layanan Sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada pengunjung untuk dapat 

meminjam koleksi perpustakaan.  

 2. Layanan Referensi adalah layanan yang diberikan kepada pengunjung perpustakaan yang 

memerlukan bantuan penelusuran informasi dalam berbagai subjek dari berbagai 

sumber ataupun memberikan bahan rujukan pada koleksi lain sesuai dengan 

bidang/informasi yang dibutuhkan. 

3. Layanan Penelusuran Informasi secara elektronik melalui OPAC (Online Public Access 

catalogue), yaitu layanan mandiri kepada pengguna perpustakaan berupa penyediaan 

komputer penelusuran katalog koleksi perpustakaan. Setiap lantai disediakan komputer 

OPAC unetuk menelusuri koleksi perpustakaan. 

4. Layanan Koleksi Khusus adalah layanan yang diberikan kepada pengunjung untuk 

membaca ditempat atau memfoto copy sebagian koleksi Referensi, Karya Iimiah, 

Tandon dan Serial. 

5. Layanan Sampoerna Corner adalah layanan yang disediakan perpustakaan atas kerja 

sama dengan PT HM Sampoerna Tbk, berupa ruang baca ber AC ditambah komputer 

untuk mengakses internet. 
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6. Layanan Fotokopi adalah penyediaan layanan fotokopi yang terletak dilantai satu 

gendung UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. 

7. Layanan Bimbingan Pengguna Perpustakan adalah layanan yang diberikan pada 

pengunjung dengan memberikan petunjuk dan memandu pengunjung perpustakaan 

dalam menggunakan koleksi-koleksi dan alat bantu perpustakaan. 

8. Layanan Penyebaran Informasi adalah layanan yang memberikan informasi kepustakaan 

yang baru terbit dan terseleksi kepada perorangan/sekelompok orang atau lembaga 

dalam bentuk : 

a) Penerbitan dan penyebaran Buletin Informasi Khusus (BIK), adalah terbitan UPT 

Perpustakaan yang berisi daftar isi majalah/jurnal koleksi Perpustakaan yang 

dikemas dalam bentuk buletin dalam bidang tertentu. 

b) Penerbitan dan Penyebaran Bibliografi dan Indeks, adalah penerbitan dan 

penyebaran karya ilmiah dosen serta koleksi UPT Perpustakaan dalam bidang-

bidang tertentu yang berbentuk kumpulan bibliografi. 

c) Berita Pengolahan Buku adalah penerbitan dan penyebaran berita tambahan 

koleksi UPT Perpustakaan. 

d) Warta Perpustakaan Universitas Diponegoro, adalah penerbitan dan penyebaran 

WARTA PERPUSTAKAAN, berbentuk majalah sebagai wadah kreatifitas para 

pustakawan serta forum tanya jawab tentang dunia perpustakaan. 

e) Berita buku baru (display), yaitu pemberian informasi adanya buku-buku baru yang 

dapat dilihat dan dibaca pada almari display yang diganti secara periodik. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

A. KEGIATAN PROMOSI DI UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO 

SEMARANG 

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perantara yang sangat penting 

dalam proses komunikasi. Komunikasi disini adalah penyampaian informasi dari 

perpustakaan perguruan tinggi kepada pengguna, yaitu civitas akademika. Di 

samping itu perpustakaan perguruan tinggi juga mempunyai salah satu peran yang 

sangat penting yaitu meningkatkan minat baca bagi civitas akademika. Peran ini 

harus melibatkan pustakawan. Setiap pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi 

bertanggung jawab terhadap pengembangan minat baca pada perpustakaan 

perguruan tinggi masing–masing.  

Pustakawan dalam meningkatkan minat baca dapat bekerjasama dengan 

pustakawan perpustakaan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dilakukan  dalam hal 

perencanaan program-program kegitan dalam meningkatkan minat baca, juga 

dapat dilakukan dengan melaksanakan studi banding antara perpustakaan 

perguruan tinggi yang satu dengan yang lain. 
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Jika minat baca civitas akademika masih rendah maka perpustakaan 

perguruan tinggi harus memikirkan dan menyusun rencana atau program untuk 

mengatasi rendahnya minat baca. Rencana tersebut kemudian harus direalisasikan 

dan dievaluasi hasilnya. Pada perpustakaan perguruan tinggi minat baca telah 

berkembang  tetapi dirasa belum maksimal. 

Promosi juga dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

(UNDIP) Semarang, Promosi yang dilakukan melalui media cetak maupun 

elektronik. Diharapkan dengan kegiatan promosi tersebut mampu memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna maupun calon pengguna sehingga 

kedepannya diharapkan mampu menarik minat baca pengguna serta calon 

pengguna untuk datang ke perpustakaan. Di bawah ini adalah tabel pengunjung 

civitas akademika Universitas Diponegoro. 

 

   Tabel 4.1 

Statistik Pengunjung Civitas Akademika Universitas Diponegoro th 2006-2008 

No Tahun JML Prosentase 

1 2006 61727 100% 

2 2007 56555 92% 

3 2008 90800 197% 

Sumber : Bag. sirkulasi  UPT Perpus UNDIP Th. 2009 

 

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2006 ke tahun 2007 pengunjung UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro mengalami penurunan pengujung sebesar 
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8%. Dan dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikkan jumlah pengunjung 

sebesar 105%. 

Berikut ini beberapa kegiatan promosi di UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro Semarang, antara lain :  

 

 

1. Leaflet 

 Leaflet adalah salah satu promosi yang dibuat UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro yang berisi promosi tentang UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

yang salah satu contohnya  berisi bahwa setiap civitas akademika Universitas 

Diponegoro dapat mengakses internet secara gratis di sampoerna corner dan pojok 

BNI, juga tersedia HotSpot serta dapat mengakses jurnal on-line. Leaflet dibuat oleh 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro sejak UPT Perpustakaan Diponegoro 

didirikan yaitu pada tahun 1960. Pembuatannya masih belum rutin. Dan dalam 

pembuatannya leaflet selalu mengalami perbaikan. 

2. Poster 

Poster juga dibuat oleh UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro untuk promosi. 

Salah satu contohnya poster berisi tentang e-journal daftar subyek/bidang ilmu e-

journal yang dilanggan oleh UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro, namun 

hanya dapat diakses di UPT Perpustakaan saja. Poster ditempelkan pada lingkungan 

Universitas, seperti di fakultas-fakultas dan sekitar perpustakaan. Poster sendiri 

juga sudah dibuat sejak UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro berdiri pada 
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tahun 1960. Poster dibuat juga tidak rutin dan setiap pembuatannya mengalami 

perbaikkan agar dapat menjadi lebih baik, lebih menarik. 

3. Pembatas buku  

Pembatas buku dibagikan kepada pengguna perpustakaan yang salah satu isinya 

adalah mengenai kartu sakti, persyaratan dan masa berlaku kartu, serta informasi 

bahwa kartu tersebut dapat dipakai di seluruh universitas yang terdaftar sebagai 

anggota FKP2TN. 

4. Pendidikan pemakai  

Pendidikan pemakai melalui pengenalan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

melalui OSPEK mahasiswa baru dengan cara mendatangi fakultas-fakultas yang ada. 

Serta memberikan orientasi pengenalan UPT Perpustakaan. Pidato pengenalannya 

berisi tantang persyaratan untuk menjadi anggota, perturan perpustakaan, layanan 

perpustakaan, serta memberikan leaflet, pembatas buku agar promosi lebih efektif. 

Pendidikan pemakai dengan datang ke fakultas-fakultas sewaktu OSPEK sifatnya 

wajib dan sudah dibuat team sesuai jadwal yang telah ditentenkan oleh panitia 

OSPEK mahasiswa baru.  

5. Website  

UPT Perpustakaan Universtas Diponegoro  berisi berita tentang pustakawan dan 

didalamnya terdapat profil, jam layanan perpustakaan, koleksi buku terbaru, 

koleksi journal dan polling pelayanan. Serta terdapat OPAC, Sehingga dapat 

digunakan olah pengguna untuk mengecek buku/mencari buku sebelum datang ke 

perpustakaan. Website UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro dapat diakses 

melalui alamat http//digilib.undip.ac.id. 

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



42 
 

6. Display Buku  

Display buku dilakukan pada ruang sirkulasi dan koleksi tandon. 

a. Display buku pada ruang sirkulasi : 

Display buku dilakukan pada buku baru kiriman dari bagian pengolahan. 

Buku yang didisplay diletakkan pada rak yang berbeda sehingga 

pengunjung dapat membedakan mana koleksi baru dan koleksi lama. 

Jangka waktu display buku tergantung kiriman dari bagian pengolahan. 

Apabila ada kiriman buku baru dari bagian pengolahan banyak dan tidak 

mencukupi rak yang telah disediakan, maka buku baru kiriman dari bagian 

pengolahan tersebut menggantikan buku yang didisplay sebelumnya. Buku 

yang didisplay boleh dipinjam oleh pengguna perpustakaan. 

b. Display buku pada koleksi tadon : 

Display buku dilakukan pada buku baru kiriman dari bagian pengolahan. 

Juga diletakkan pada rak yang berbeda untuk membedakan koleksi baru 

dan koleksi lama. Jangka waktunya juga sama megikuti display buku pada 

bagian sirkulasi. Apabila ada kiriman buku baru dari bagian pengolahan 

banyak dan tidak mencukupi rak yang telah disediakan, maka buku baru 

kiriman dari bagian pengolahan tersebut menggantikan buku yang didisplay 

sebelumnya. Yang membedakan antara display buku di sirkulasi dan koleksi 

tandon adalah buku dikoleksi sirkulasi  boleh dipinjam dan boleh 

difotocopy. Buku dikoleksi tandon tidak boleh dipinjam hanya boleh 

difotocopy. 

7. Pameran 
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Mengadakan pameran merupakan promosi perpustakaan  yang dinilai efektif dalam 

acara tersebut dipromosikan adanya perkembangan perpustakaan khususnya 

perkembagan koleksinya dan mengenai layanan internet serta penelusuran journal 

online. Itulah yang telah dilakukan UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

dengan menyelenggarakan pameran expo Universitas Diponegoro. 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro baru menjalankan pameran satu kali 

pada tahun 2007, bulan November di auditorium Universitas Diponegoro. Pameran 

dilaksanakan pada bulan November karena pada waktu itu seluruh civitas 

Universitas Diponegoro libur karena setelah menjalankan mid semester. Sehingga 

waktu yang luang itu dimanfaatkan oleh UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

untuk melakukan pameran. 

8. Seminar 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro juga pernah mengadakan seminar 

terakhir dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2008 mengenai temu ilmiah 

perpustakaan. Dengan tema Motivasi dan teknik penulisan karya ilmiah. Seminar ini 

dilaksanakan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. 

  9. Layanan Penyebaran Informasi adalah layanan yang memberikan informasi 

kepustakaan yang baru terbit dan terseleksi kepada perorangan/sekelompok orang 

atau lembaga dalam bentuk : 

 a)  Penerbitan dan penyebaran Buletin Informasi Khusus (BIK), adalah terbitan UPT 

Perpustakaan yang berisi daftar isi majalah/jurnal koleksi Perpustakaan yang 

dikemas dalam bentuk buletin dalam bidang tertentu. 
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b) Penerbitan dan Penyebaran Bibliografi dan Indeks, adalah penerbitan dan 

penyebaran karya ilmiah dosen serta koleksi UPT Perpustakaan dalam bidang-

bidang tertentu yang berbentuk kumpulan bibliografi. 

c) Berita Pengolahan Buku adalah penerbitan dan penyebaran berita tambahan 

koleksi UPT Perpustakaan. 

d) Warta Perpustakaan Universitas Diponegoro, adalah penerbitan dan penyebaran 

WARTA PERPUSTAKAAN, berbentuk majalah sebagai wadah kreatifitas para 

pustakawan serta forum tanya jawab tentang dunia perpustakaan. 

   Berbagai media promosi yang telah dilakukan oleh UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro untuk meningkatkan minat baca setiap tahunnya mengalami 

pembaharuan. Pada tahun 2007 pameran sebagai media promosi baru dilakukan 

oleh UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. Pameran yang dilaksanakan pada 

akhir tahun hasilnya akan terlihat pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2008. 

Pada tahun 2008 pengunjung perpustakaan terlihat meningkat pesat, apalagi dengan 

adanya promosi  melalaui seminar. Dimana seminar tidak dilaksanakan pada tahun 

sebelumnya. Jadi penulis dapat mengerti bahwa setiap media promosi yang baru 

atau belum pernah dilakukan akan menarik minat  pengunjung untuk datang ke 

perustakaan dan berpengaruh terhadap minat baca. 

 

B. HAMBATAN–HAMBATAN 

Dalam menyelenggarakan kegiatan promosi di perpustakaan pasti tidak 

akan berjalan dengan mudah. Pasti akan menemui beberapa hambatan. Oleh 

karena itu sebelum melakukan promosi, terlebih dahulu harus direncanakan 
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dengan matang. Kegiatan promosi di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

Semarang juga mengalami beberapa hambatan antara lain : 

 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

UPT Perpustakaan Universtas Diponegoro memiliki tenaga pengelola 

dengan jumlah keseluruhan 33 orang. Dari seluruh tenaga pengelola dibagi 

pada bibang-bidang tertentu, salah satunya bidang kerjasama dan publikasi 

perpustakaan yang dalam pelaksanaan kegiatan meliputi publikasi dan 

kerjasama perpustakaan. Dibidang ini terdapat 3 tenaga pengelola. Jika 

dilihat dari latar belakang pandidikannya semuanya sudah meraih gelar 

sarjana. Dua diantarannya adalah sarjana perpustakaan. Dan yang satu  

adalah sarjana ilmu komputer. Kesadaran untuk melakukan promosi 

perpustakaan sudah ada tetapi masih rendah. Hal ini membuat kegiatan 

promosi menjadi lambat dan perpustakaan kurang berkembang dengan 

baik. 

b. Manajemen Waktu  

Kegiatan promosi perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro bisa dikatakan belum maksimal, karena pelaksanaan kegiatan 

promosi seperti pameran dan seminar setiap tahun belum ditentukan. 

Misalnya pameran yang dillakukan pada tahun 2007 tidak dilaksanakan lagi 

pada tahun selanjutnya, begitu juga dengan seminar. Padahal setiap 

perpustakaan universitas setiap tahunnya pasti melaksanakan kegiatan 

promosi. 

c. Rendahnya minat baca 
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Kurangnya pengunjung di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

Semarang juga disebabkan karena rendahnya minat baca. Karena kegiatan 

promosi kurang maksimal dan  letak perpustakaan yang tidak strategis 

berada di belakang gedung penelitian menjadi penyebab utama turunnya 

minat baca pengunjung. 

Seperti yang telah dikatakan oleh Hendri mahasiswa fakultas teknik : 

“ Saya jarang sekali datang berkunjung ke perpustakaan karena 

letaknya kurang srategis. Sehingga saya malas kecuali mau ujian saya 

baru ke perpustakaan” (Wawancara, 18 Maret 2009) 

Kurniawan mahasiswa teknik juga menuturkan bahwa : 

“ Saya malas datang ke perpustakaan karena letaknya kurang strategis 

dan tertutup gedung penelitian serta petunjuk bahwa di belakang 

gedung penelitian terdapat perpustakaan kecil” (Wawancara, 18 

Maret 2008) 

  

C. PEMECAHAN MASALAH   

 Untuk memecahkan ketiga masalah tersebut, UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro memerlukan cara yang tepat untuk dapat mencapai  yang 

diinginkan. Berikut ini beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mencapai target 

yang diinginkan adalah : 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Yang pertama harus dilakukan oleh UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro, yaitu harus menyiapkan sumber daya manusia yang 
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professional, yang mampu bekerja sama dengan tim. Dan bertanggung 

jawab atas berbagai jenis pekerjaan yang diberikan. Untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang professional seharusnya UPT Perpustakaan 

memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada stafnya agar menjadi 

professional. Atau dapat mengirim staffnya ke lembaga pendididkan yang 

khusus di bidang promosi perpustakaan. Dapat juga dikirim untuk 

melakukan studi banding ke perpustakaan perguruan tinggi lain untuk 

mengetahui promosi yang dilakukan oleh perpustakaan universitas lain dan 

hasilnya. Kemudian untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan-

pelatihan khusus, lembaga pendidikan serta studi banding, dibutuhkan 

praktek langsung agar menjadi tenaga yang bisa diandalkan dalam bidang 

promosi perpustakaan. 

2. Manajemen Waktu  

Yang pertama harus dilakukan oleh UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro adalah membuat program kegiatan promosi yang rutin  setiap 

tahunnya dengan mengadakan pameran dan seminar secara rutin setiap 

tahunnya. Pameran dilaksanakan setiap bulan November karena 

mahasiswa sedang libur sehabis mid semester. Dan mengadakan seminar 

pada tahun yang sama dan bulan yang sama juga, sehingga  perpustakaan 

akan lebih dikenal dan eksis. Disarankan pameran dilaksanakan pada saat 

mahasiswa aktif kuliah, karena pameran akan lebih efektif (banyak 

mahasiswa yang semula hanya datang keperpustakaan tujuannya 

utamanya mencari buku ketika melihat pameran mereka tertarik). 
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3. Rendahnya Minat Baca 

Untuk mengatasi masalah rendahnya minat baca di UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro. Perlu mengadakan promosi mengenai koleksi-

koleksi termasuk koleksi baru yang dimiliki oleh perpustakaan melalui 

pembutan poster dan meningkatkan fasilitas perpustakaan, misalnya 

menambah koleksi baru, menambah meja baca serta menambah rak buku. 

Disamping itu, adanya kerjasama berbagai penerbit dan lembaga media 

massa yang ikut mendorong tumbuhnya minat baca melalui beberapa 

terbitan juga sangat banyak membantu. 

Untuk mengatasi masalah letak gedung yang tidak strategis karena tertutup 

gedung penelitian diberikan papan petunjuk yang besar diletakkan pada 

jalan menuju UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro dan menarik 

sehingga terlihat oleh pengguna dan calon pengguna. 

Dengan ketiga pemecahan masalah ini, diharapkan untuk kedepannya 

pengunjung di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro akan meningkat. 

Kegiatan promosi perpustakaan juga akan berjalan dengan baik, lebih 

efektif. 

. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari pembuatan Tugas akhir ini penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Kegiatan promosi dalam meningkatkan minat baca yang dilakukan oleh 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang adalah leaflet, 

poster, pembatas buku, pendidikan pemakai, website, display buku,  

pameran, seminar dan layanan penyebaran informasi. 

2. Hambatan-hambatan yang terjadi ketika melakukan promosi adalah 

manajemen sumber daya manusia, pada manajemen waktu (perencanaan) 

dan rendahnya minat baca. 

3. Pemecahan yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah : 

a. Hambatan Manajemen Sumberdaya Manusia dapat diatasi dengan  

memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada stafnya agar 

menjadi professional. Atau dapat mengirim stafnya ke lembaga 

pendididkan yang khusus di bidang promosi perpustakaan. 

b. Hambatan Manajemen Waktu (perencanaan) dapat diatasi dengan 

membuat program kegiatan promosi yang rutin  setiap tahunnya 

dengan mengadakan pameran dan seminar secara rutin setiap 

tahunnya. 

c. Hambatan Rendahnya Minat Baca dapat diatasi dengan 

mengadakan promosi mengenai koleksi perpustakaan, termasuk 

koleksi yang baru yang dimiliki oleh perpustakaan melalui 

pembuatan poster dan meningkatkan fasilitas perpustakaan. 

41 
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B. SARAN 

Dari pembuatan Tugas akhir ini penulis dapat memberikan saran bahwa : 

1. Seharusnya UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro membuat 

perencanaan kegiatan promosi khususnya seminar dan pameran koleksi 

perpustakaan. Seminar dan pameran dilakukan setiap tahun pada bulan 

yang sama agar perpustakaan tetap eksis dan dilaksanakan pada waktu 

mahasiswa aktif kuliah. 

2. UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro sebaiknya melakukan 

promosi baru selain pameran dan seminar pada tahun-tahun berikutnya, 

misalnya dengan mengadakan bedah buku dan wisata ke perpustakaan. 

3. Menempatkan papan petunjuk yang besar di jalan agar dapat dimengerti  

calon pengguna bahwa di belakang gedung penelitian terdapat gedung 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. 

4. Melakukan evaluasi pengunjung dan pengguna pada setiap tahunnya 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah promosi yang dilakuakan oleh 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro berdampak pada peningkatan 

jumlah pengguna UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro di setiap 

tahunnya. 
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