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A. TUJUAN 

 POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : 

1. Pemeliharaan dan perawatan koleksi baru untuk pencegahan kerusakan koleksi 

2. Penanganan koleksi rusak sehingga dapat dipergunakan kembali oleh pemustaka 

 

B. RUANG LINGKUP 

 POB ini meliputi: 

1. Penerimaan koleksi rusak, pencarian koleksi rusak di rak 

2. Proses pemeliharaan (penyampulan koleksi baru) 

3. Penyerahan koleksi ke layanan pengguna 

 

C. DEFINISI 

Pemeliharaan dan perawatan koleksi  upaya untuk menjaga keselamatan buku-buku 

dan bahan lain dari kerusakan sehingga koleksi perpustakaan tersebut dapat 

berumur panjang dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Dalam 

pengertian pemeliharaan termasuk perawatan  dan pencegahan dari kerusakan 

sehingga bahan pustaka itu dapat dilestarikan. 

 

D. REFERENSI 

1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007  

2. PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 

3. SNI 7330 – 2009 SNI Perpustakaan Perguruan Tinggi 

4. SNP 10 :2011 Perpustakan Perguruan Tinggi 

5. ISO 9001:2008 Syarat dan Ketentuan  

6. ISO 9000 :2008 Kosa Kata 

 

E. DOKUMEN TERKAIT 

1. IK Perbaikan koleksi rusak  

2. IK Penarikan koleksi rusak dan perawatan koleksi 

3. IK disable dan unable koleksi rusak 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 
    

 
Darussalam, Banda Aceh 

     
DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

JUDUL: Proses Pemeliharaan dan Perawatan Koleksi 

Kode : PRO-PT-04     Tanggal Efektif : 18 Mei 2018 

Area : 
UPT. Perpustakaan  Universitas Syiah 
Kuala 

    No. Revisi : 2 

 

Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0, 

dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 

merupakan dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali. 

F. PERSYARATAN: 

Dalam proses ini koleksi yang ditarik dengan kriteria sebagai berikut: 

- Koleksi rusak 

- Sampul rusak  

- Label buku/ call number rusak 

- Cover buku rusak 

- Lembaran buku ada yang lepas 

- Lembaran buku yang robek 

- TAG RFID rusak 

 

G. HUBUNGAN DENGAN LAYANAN LAIN 

Layanan ini berhubungan dengan: 

- Pengembangan sistem yang mengendalikan software SLIMS terhadap koneksi 

- Semua bidang pelayanan pemustaka  

- Tata Usaha/Administrasi yang menyediakan bahan untuk memperbaiki koleksi rusak 

 

 

H. PENGENDALIAN TERHADAP RESIKO 

Resiko yang terjadi pada proses pemeliharaan koleksi adalah: 

- Kelembaban udara 

Kelembaban ideal untuk bahan kertas adalah 40-50% dan untuk film 20-3-%. 

Kelembaban diatas 65% menyebabkan bahan pustaka capat rusak, sedangkan suhu 

udara yang tinggi dan lembab menyebabkan buku mudah ditumbuhi oleh jamur.  

Kelembaban udara dapat dikurangi dengan cara memberi ventilasi yang baik, 

memasang exhaustfan atau bila mungkin memasang AC. 

- Sinar matahari langsung 

Koleksi yang terkena sinar matahari secara langsung menyebabkan tulisan-tulisannya 

mudah rusak/hilang. 
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Hal ini dapat diatasi dengan cara pemasangan gorden pada jendelan agar koleksi terlindungi. 

- Hewan/serangga 

Serangga (rayap) merupakan faktor yang paling besar resiko terhadap kerusakan 

koleksi. 

Serangga (rayap) dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan ruangan. Tetapi jika 

serangga (rayap) sudah menyebar keseluruh koleksi harus dilakukan fumigasi. 

 

- Manusia 

Manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan perusak yang paling berat, karena 

tidak hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga hilangnya bahan pustaka.  

Penjagaan yang ketat sangat diperlukan untuk menghadapi perusak yang satu ini yaitu 

dengan cara koleksi yang dipinjam, jika dikembalikan harus diperiksa oleh staf 

sirkulasi untuk memastikan koleksi tersebut lengkap lembaranya dan dalam keadaan 

baik.  

 

I. CODES KEPUASAN PEMUSTAKA 

Jika koleksi yang telah di perbaiki masih ditemukan terdapatnya kesalahan pada perbaikan, 

maka koleksi segera ditarik dan diselesaikan dalam waktu maksimal 1x24 jam. Setelah 

koleksi selesai ditangani dengan benar, maka koleksi langsung dikembalikan staf 

pemeliharaan dan perawatan pada tempat semula koleksi di tarik. 

 

J. PENANGANAN KELUHAN 

Pemustaka dan staf yang mengajukan complaint tentang koleksi rusak yang ditemukan dan 

belum ditangani dapat melaporkan langsung kepada staf yang bertugas dibagian layanan 

tersebut atau helpdesk. Selanjutnya staf yang bertugas pada pelayanan akan melaporkan 

kepada Kabid pelayanan teknis dan segera ditangani oleh staf pemeliharaan dan perawatan 

untuk segera di perbaiki dan dapat dimanfaatkan kembali oleh pemustaka. Koleksi rusak yang 

dilaporkan dan ditarik staf akan di catat pada log book/buku catatan untuk diselesaikan dan 

sebagai dokumentasi. 

 



 

 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 
    

 
Darussalam, Banda Aceh 

     
DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

JUDUL: Proses Pemeliharaan dan Perawatan Koleksi 

Kode : PRO-PT-04     Tanggal Efektif : 18 Mei 2018 

Area : 
UPT. Perpustakaan  Universitas Syiah 
Kuala 

    No. Revisi : 2 

 

Hak cipta dokumen ini dipegang oleh UPT Perpustakaan Unsyiah dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0, 

dokumen yang terdapat pada alamat web http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/collections/show/37 

merupakan dokumen terkendali, selain pada alamat web tersebut merupakan dokumen tidak terkendali. 

K. PROSEDUR  

Kegiatan 

 

Pelayanan Teknis 
Pelayanan 

pengguna 
Umum  

Dokumen 
Bag.Pemeliharaan                    Lay.Sirkulasi Rak buku 

Mulai     

Staf  mengambil koleksi rusak 

dari sirkulasi dan juga mencari 

koleksi rusak di rak 

    

Staf pemeliharaan mengecek dan 

menarik koleksi yang akan di 

keluarkan/ditarik dari rak buku 

   IK Penarikan 

koleksi rusak 

Staf pemeliharaan 

mengumpulkan koleksi rusak 

hasil penarikan dari rak dan 

sirkulasi 

    

Staf pemeliharaan melakukan 

disable (non active) koleksi 

rusak untuk informasi pada 

database (OPAC) 

   IK disable 

dan enable 

koleksi rusak 

Staf pemeliharaan memperbaiki/ 

perawatan  koleksi rusak 

   IK perbaikan 

koleksi rusak 

Staf pemeliharaan melakukan 

proses unable (active) kembali 

koleksi rusak  

    

Staf pemeliharaan menghitung 

jumlah koleksi  yang telah selesai 

di lakukan perbaikan  

    

Staf pemeliharaan meletakkan 

koleksi yang telah diweeding 

pada lokasi masing-masing 

 

 

   

Selesai      

Ket Gambar: 

  

 Mulai Penghubung     Aktivitas Proses Inspeksi   Keputusan         Garis 


