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Tinjauan Mata Kuliah 
   

sitilah terbitan berseri lebih sering dikaitkan dengan majalah atau koran. 

Padahal kenyataannya bukan demikian. Ada beragam jenis terbitan berseri 

yang dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh para pengguna jasa layanan 

perpustakaan. Terbitan berseri menjadi salah satu ikon sajian di lembaga 

layanan perpustakaan yang dalam penyajiannya harus memperhatikan aspek-

aspek kepustakaan. Keberagaman terbitan berseri menjadi tantangan 

tersendiri bagi para pustakawan agar dalam memberikan layanan kepada 

pengguna perpustakaan dapat berjalan dengan baik, mengingat fungsi 

terbitan berseri saat ini sudah menjadi sebuah tuntutan serta rujukan ilmiah.  

Kenyataan tersebut semakin diperkuat oleh upaya perpustakaan dalam 

melakukan identifikasi penanganan jenis terbitan berseri yang sesuai dengan 

kemampuan pustakawan berdasarkan jajaran koleksi terbitan berseri yang 

relevan.  Jajaran koleksi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri, 

jenis, ataupun teknik pengelolaannya sehingga tampilan yang ada dalam 

deretan koleksi perpustakaan akan semakin menarik dan menjadikan 

perpustakaan sebagai wahana pendalaman khasanah keilmuan bagi para 

penggunanya. 

Di samping itu, pengelola perpustakaan pun perlu menyiapkan sebuah 

model pengatalogan terbitan berseri atas dasar pemahaman bahwa terbitan 

berseri yang dikoleksi merupakan suatu bentuk publikasi yang direncanakan 

secara terus menerus dan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan. 

Khusus mengenai penentuan tajuk entri dan judul seragam, pengelola 

perpustakaan dapat menyiapkannya sebagai bentuk antisipasi apabila 

pengguna hanya menyebutkan judul terbitan berseri secara kurang akurat. 

Atau, pengelola perpustakaan dapat menyediakan layanan katalog artikel 

yang merupakan hasil analitikal entri koleksi yang dimiliki oleh 

perpustakaan.  

Dalam hal pengelolaan terbitan berseri, pengelola perpustakaan perlu 

melakukan suatu tindakan khusus apabila perpustakaan yang dikelolanya 

mendapatkan terbitan berseri yang baru datang ataupun terbitan berseri yang 

sudah lama, yaitu sebuah tindakan yang dianggap dapat memberikan jaminan 
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keutuhan dan keawetan koleksi agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

perpustakaan dalam jangka waktu yang relatif lama. 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu mengelola 

terbitan berseri secara lebih baik sehingga koleksi yang di perpustakaan pun 

dapat dimanfaatkan dengan baik dan mudah oleh para penggunanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ix 

Peta Kompetensi 
Pengelolaan Terbitan Berseri/PUST2250/2 sks 

 

 


