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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

Simpulan umum dari penelitian ini adalah dalam perencanaan 

kegiatan layanan Desiderata sudah baik walaupun terdapat kendala 

dalam proses kegiatan Desiderata, seperti tidak tahunya pemustaka akan 

adanya layanan Desiderata dan tidak adanya staf khusus dalam kegiatan 

Desiderata berlangsung, secara keseluruhan kendala tersebut dapat 

teratasi dengan adanya informasi data Desiderata berasal dari pemustaka 

yang dianalisis dengan baik oleh pustakawan sesuai dengan kebutuhan 

pemustaka yang mengajukan daftar kebutuhan koleksi. 

 

5.1.1 Proses Desiderata Perpustakaan UPI dalam Menentukan 

Pengadaan Koleksi Perpustakaan 

Proses Desiderata pada Perpustakaan UPI dalam 

menentukan pengadaan koleksi Perpustakaan, dimulai dari 

tahap perencanaan, prosedur kegiatan, proses identifikasi 

pemustaka sampai kepada waktu dilaksanakannya kegiatan 

Desiderata sudah dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan terlaksananya pengadaan koleksi perpustakaan yang 

dilakukan rutin setiap tahun berdarkan hasil dari analisis 

Desiderata yang diperoleh dari pemustaka yang menulis di 

form Desiderata yang telah disediakan. 

 

5.1.2 Pemanfaatan Desiderata Perpustakaan UPI dalam 

Identifkasi Kebutuahan Informasi Pemustaka 

Pada pemanfaatan Desiderata Perpustakaan UPI dalam 

identifikasi kebutuhan informasi pemustaka sudah dilakukan  

oleh pustakawan dengan baik dengan memanfaatkan 

Desiderata sebagai media untuk mengetahui kebutuhan 

informasi pemustaka. Hal tersebut tercermin dengan adanya 

mekanisme dalam kegiatan Desiderata, dimulai pada 

penyebaran  form Desiderata yang digunakan oleh pemustaka 

sebagai sarana untuk mengajukan koleksi yang sangat 

dibutuhkan oleh pemustaka dan form pengajuan koleksi yang 

disebar pada setiap fakultas yang digunakan oleh prodi-prodi 

yang menginginkan pengajuan bahan pustaka untuk kebutuhan 
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proses pembelajaran. Sehingga, pustakawan dapat 

mengidentifikasi kebutuhan pemustaka dari form atau hasil 

mapping yang dilakukan oleh pustakawan. 

5.1.3 Evaluasi Desiderata Perpustakaan UPI dalam 

Menentukan  Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Perpustakaan Selanjutnya 

Evaluasi pada Desiderata Perpustakaan UPI dalam 

menentukan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan 

selanjutnya sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya laporan dalam bentuk evaluasi dari 

data rekapan hasil informasi Desiderata yang digunakan oleh 

pemustaka, hal tersebut dilakukan pada setiap tahun 

berdasarkan proposal pengajuan bahan koleksi perpustakaan 

UPI yang telah diajukan ke lembaga pengayomnya. 

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak 

sebagai berikut: 

1) Bagi Para Pembuat Kebijakan 

a) Dalam sosialisasi kegiatan layanan Desiderata, pustakawan 

sebaiknya menyediakan sebuah tempat layanan khusus dan staf 

khusus untuk kegiatan Desiderata agar pemustaka yang 

berkunjung dapat mengetahui dengan melihatnya secara 

langsung serta melakukan sosialiasi di media online agar 

informasinya dapat terluaskan dengan cepat. 

b) Sebagai entitas nirlaba, Perpustakaan UPI seyogianya menjalin 

kerjasama kolaboratif dengan pihak pengayom dan unsur 

pimpinan di tingkat fakultas agar kebijakan yang digariskannya 

dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan pemustaka 

berbagai kalangan. 

c) Segera kembali diaktifkannya aplikasi Desiderata online agar 

pemanfaatan Desiderata dapat bertambah dan digunakan oleh 

pemustaka secara maksimal 

d) Terealisasi kebijakan kebutuhan kebijakan pengadaan koleksi 

Perpustakaan UPI secara tertulis sebagai pegangan pustakawan 

dalam pengadaan koleksi 

e) Dibuatkannya format To Be Order, Being Order dan Ordered 

pada aplikasi Desiderata sehingga pemustaka akan selalu tau 

koleksi apa yang akan diadakan oleh perpustakaan.  
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2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan untuk dapat lebih menggali lagi mengenai kebijakan 

pengadaan koleksi perpustakaan dengan membandingkan antar 

perpustakaan atau fokus kepada pembahasan kegiatan pengadaan 

koleksi lainnya. Sehingga dapat bertambahnya keilmuan dalam ilmu 

perpustakan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 


