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Tinjauan Mata Kuliah 
 

engembangan koleksi merupakan salah satu kegiatan inti di perpustaka-

an yang mempunyai tugas untuk mengadakan dan mengembangkan 

semua jenis bahan pustaka untuk koleksi perpustakaan. 

Mata kuliah Pengembangan Koleksi (PUST2230) terdiri dari 9 modul. 

Kesembilan modul ini disajikan sesuai dengan sistematika kegiatan 

pengembangan koleksi sehingga diharapkan dapat membantu Anda dalam 

memahami dan melaksanakan pengembangan koleksi sesuai yang dianjurkan. 

Modul 1 membahas pengetahuan dasar tentang pengembangan koleksi, 

organisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi, ruang lingkup 

kegiatan pengembangan koleksi, berbagai tipe perpustakaan, dan tujuan 

perpustakaan, serta perlu juga untuk mengetahui jenis-jenis bahan pustaka. 

Pengetahuan dasar ini perlu diketahui karena akan berkaitan dengan koleksi 

yang akan dibangun, siapa yang melaksanakannya dan bagaimana proses 

dalam pengembangan koleksi tersebut. 

Modul 2 membahas kebijakan pengembangan koleksi. Sebelum Anda 

melaksanakan pengembangan koleksi, Anda harus mempunyai rambu-rambu 

tertulis mengenai apa yang akan Anda lakukan dalam sebuah dokumen yang 

disebut "kebijakan pengembangan koleksi". Dalam modul ini, dibahas 

berbagai hal tentang kebijakan pengembangan koleksi dan komponen yang 

biasanya ada dalam sebuah dokumen kebijakan pengembangan koleksi. 

Modul 3 membahas kajian pengguna dan evaluasi koleksi. Selain 

dokumen kebijakan pengembangan koleksi, sebelum melaksanakan seleksi 

bahan pustaka Anda perlu mengetahui kebutuhan pengguna melalui kajian 

pengguna. Berbagai metode kajian pengguna dibahas dalam modul ini. Hasil 

dari kajian ini juga bisa Anda gunakan untuk menyempurnakan dokumen 

kebijakan pengembangan koleksi. Selain itu, Anda perlu mengetahui 

kekuatan dan kelemahan koleksi yang sudah ada di perpustakaan dengan 

melakukan evaluasi koleksi. Berbagai metode evaluasi koleksi dibahas dalam 

modul ini. 

Modul 4 membahas seleksi bahan pustaka sebagai salah satu faktor yang 

penting dalam proses pengembangan koleksi karena berhubungan dengan 

mutu perpustakaan. Berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi, 

kebutuhan pengguna, dan hasil evaluasi koleksi, dilakukanlah seleksi bahan 

pustaka yang akan dibeli. Dalam modul ini, Anda diperkenalkan dengan 
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berbagai alat seleksi dan proses seleksi yang diperlukan untuk menghasilkan 

koleksi yang bermutu. 

Modul 5 membahas pengadaan buku, sebagai langkah berikutnya dari 

kegiatan seleksi. Berbagai cara untuk pengadaan buku dibahas dalam modul 

ini sehingga diharapkan Anda akan memperoleh pengetahuan yang cukup 

untuk dapat melaksanakan pengadaan buku kelak di kemudian hari ketika 

Anda telah bekerja di sebuah perpustakaan/pusat informasi. 

Modul 6 membahas pengadaan terbitan berseri, khususnya terbitan 

berkala. Jenis bahan pustaka ini memerlukan perlakuan khusus dalam proses 

pengadaannya, diakibatkan oleh sifat terbitnya yang terus-menerus secara 

berkala. Bahan pustaka ini penting bagi kalangan ilmuwan karena memuat 

informasi yang mutakhir. Berbagai aspek dari terbitan berkala dibahas dalam 

modul ini, termasuk jenis-jenisnya, alat seleksi, dan pengadaannya. 

Modul 7 membahas pengadaan bahan nonbuku, dalam bentuk koleksi 

pandang dengar dan media elektronik. Bahan nonbuku ini juga merupakan 

salah satu bahan pustaka yang akhir-akhir ini banyak dibahas pustakawan 

maupun pengguna perpustakaan, terutama dalam bentuk elektronik ataupun 

digital. Penyediaan bahan nonbuku ini memerlukan berbagai pendekatan 

yang berbeda dengan bahan lainnya, seperti buku dan jurnal. 

Modul 8 membahas mengenai inventarisasi bahan pustaka. Inventarisasi 

ini juga merupakan serangkaian proses dalam kegiatan pengembangan 

koleksi, dimulai setelah bahan pustaka yang dipesan telah tiba di 

perpustakaan. Selain itu, modul ini juga membahas stock opname, sebuah 

kegiatan yang membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengetahui secara pasti 

keberadaan semua koleksi perpustakaan dan kelengkapan alat 

penelusurannya. 

Modul 9 membahas perawatan bahan pustaka dengan berbagai cara, 

mengetahui sumber kerusakan, dan cara penanggulangannya. Koleksi yang 

ada di perpustakaan perlu perawatan dan pelestarian agar tetap awet dan utuh. 

Modul ini juga membahas masalah penyiangan yang masih memiliki banyak 

kendala dalam pelaksanaannya. Ada keengganan dari banyak pustakawan 

untuk melakukan penyiangan, padahal kegiatan ini perlu dilakukan agar 

akses pengguna kepada informasi yang dibutuhkan menjadi lebih terbuka. 

Kemampuan berikut ini, diharapkan Anda kuasai setelah membaca 

kesembilan modul ini. 
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1. Memahami ruang lingkup pengembangan koleksi, kebijakan 

pengembangan koleksi, proses seleksi bahan pustaka, penyiangan 

koleksi. 

2. Mengetahui kajian pengguna dan evaluasi koleksi. 

3. Melaksanakan cara pengadaan buku, terbitan berseri, dan nonbuku, 

inventarisasi berbagai bentuk bahan pustaka dan stock opname. 

4. Menjaga kelestarian dan kemutakhiran koleksi. 
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