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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1990 Tentang Serah Simpan karya cetak dan karya rekam di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, telah didapatkan data dari Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dengan cara menggunakan metode 

pengamatan (observasi), wawancara mendalam (indept interview) dan dokumentasi 

dengan kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang 

Deposit, Kepala Subbidang deposit, Kasubbid bidang Pengadaan dan Pengolahan 

dan Pustakawan Bidang Deposit sebagai informannya. 

4.1 Impelementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990  

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan 

karya cetak dan karya rekam; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 dan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan 

pengelolaan karya rekam film cerita dan film dokumenter, maka perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan 

penghimpunan, penyimpanan,  pelestarian, pendayagunaan dan pemantauan 

karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Republik Indonesia.1 

Adapun isi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan 

karya cetak dan karya rekam; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 

                                                           
1 Supriyanto, Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan, h. 67 
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tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang pelaksanaan serah simpan dan 

pengelolaan karya rekam film cerita dan film dokumenter tersebut menyatakan 

bahwa: 

Semua penerbit dan pengusaha rekaman berkewajiban untuk 
menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya ke Perpustakaan 
Nasional, dengan perincian 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul 
karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional dan 1 
(satu) buah kepada Perpustakaan Nasional yang berada di Provinsi 
yang bersangkutan, paling lambat 3 bulan diterbitkan. Sedangkan 
bagi para pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Republik 
Indonesia, wajib menyerahkan 1 (satu) rekaman dari setiap judul 
karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional 
(Perpusnas) dan 1 (satu) kepada Perpustakaan Provinsi. 2 

 
 Implementasi/pelaksanaan Undang-undang 4 Tahun 1990 merupakan 

dasar hukum untuk menghimpun koleksi Deposit Nasional sebagai aset budaya 

bangsa yang harus dilestarikan dan didayagunakan.3 Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

Implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah 

simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan ini sudah berjalan namun belum secara efektif meskipun telah 

melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung. Namun hingga sekarang 

penerimaan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakakaan Provinsi 

                                                           
2 Pawit M. Yusuf, Pengantar Aplikasi Teori Ilmu Sosial Komunikasi Untuk Perpustakaan dan 

Informasi (Jakarta: Universitas Padjajaran, 2001), h. 23 
3
 Supriyanto. Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan, h. 14 
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Sumatera Selatan belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. 

Adapun tujuan dalam implementasi/pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di 

badan perpustakaan  Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Ibu Rusmawati salah satu Pustakawan Subbidang deposit berikut ini:  

“Tujuan impelementasi Undang-undang ini adalah untuk melestarikan 
koleksi bahan pustaka agar koleksi yang diberikan dari instansi (penerbit 
atau pengusaha rekaman) itu bisa dimanfaat untuk generasi penerus”.4 

 
Sama halnya apa yang diungkapkan oleh Bapak Kabul Aman selaku 

Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:  

“Tujuan impelementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 yaitu 
dalam upaya menambah koleksi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 
Selatan sekaligus dalam upaya pelestarian karya cetak dan karya 
rekam”.5 
 
Jadi, dari beberapa pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tujuan 

impelementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah 

simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumtera 

Selatan yaitu untuk melestarikan koleksi hasil budaya bangsa dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

 

                                                           
4 Rusmawati [Pustakawan Subbidang Deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan] Wawancara, Tanggal 02 Oktober 2015. 
5 Kabul Aman [Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan] Wawancara, 05 

Oktober 2015. 
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4.1.1 Prosedur Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990  

Implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 

merupakan sarana dasar hukum untuk menghimpun koleksi deposit 

Nasional sebagai aset budaya bangsa yang harus dilestarikan dan 

didayagunakan. Di samping itu juga untuk meningkatkan koordinasi dan 

kerjasama dengan instansi lainnya. Prosedur pelaksanaan serah simpan 

karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan merupakan kegiatan pelaksanaan Undang-undang nomor 4 Tahun 

1990 dimana hasil karya cetak dan karya rekam wajib diserahkan kepada 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk dihimpun, 

disimpan, dipelihara, dan dilestarikan sebagai koleksi deposit Daerah. 

Dari observasi yang dilakukan penulis prosedur implementasi 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak 

dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini 

memang tidak ada prosedur khusus secara tertulis. Namun, implementasi 

Undang-undang ini tetap terus dilaksanakan oleh petugas di bidang 

deposit tersebut. Adapun kegiatan dalam implementasi Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam 

pada bidang deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

meliputi beberapa kegiatan yang diantaranya: 

 

 



85 

 

 

1. Pengiriman Surat  

Dari observasi yang dilakukan penulis pengiriman surat 

pemberitahuan tentang kewajiban serah simpan karya cetak dan karya 

rekam kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam 

ini  dalam rangka penyebaran informasi dengan memberikan brosur 

undang-undang Nomor 4 tahun 1990 dan peraturan pemerintah Nomor 

70 Tahun 1991 serta Surat edaran dari Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor 015/SE/Banpustaka/III. 2015. Kemudian mendatangi instansi, 

penerbit maupun pengusaha rekaman menjelaskan mengenai isi 

Undang-undang dan peraturan pemerintah serta surat edaran dari 

Gubernur tersebut agar para wajib serah simpan sadar akan 

kewajibannya untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang 

dihasilkan kepada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Hal 

ini disampaikan oleh Ibu Rohana Dewi selaku Kasubbid Deposit, 

Penerbitan dan Percetakan, yakni:  

“Implementasi Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 rutinnya 
dilaksanakan dengan melaksanakan dana SPBD langsung ke 
Daerah Kabupaten Kota. Tetapi disamping itu kita mendatangi 
instansi. Namun tidak setiap hari kita mendatanginya, ada 
petugasnya yang ditunjuk. Karena waktu mencetak ini setahun 
sekali dicetak baik Instansi mana saja setahun sekali. Petugas 
kita mendatangi Instansi-instansi tempat kita kunjungi dengan 
menjelaskan ada himbauan dari Gebernur, selain itu kita juga 
menyerahkan semacam brosur tentang Undang-undang Nomor 
4 Tahun 1990)”. 6 

                                                           
6 Rohana Dewi [Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015. 
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Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Faizal selaku 

Kasubbid bidang Pengadaan dan Pengolahan sebagai berikut: 

“Kita ada yang namanya bidang deposit dan penerbitan. jadi, 
melalui bidang deposit inilah Implementasi Undang-undang ini 
dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yang menangani 
masalah undang-undang karya cetak dan karya rekam ini. Jadi 
tim khusus di bidang deposit ini terdiri dari Pustakawan 
subbidangnya. Mereka mencari terbitan-terbitan ke Lembaga-
lembaga atau Kantor-kantor atau dinas-dinas yang barangkali 
karena kekurang pengetahuannya tidak menyerahkan ke Badan 
Perpustakaan Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang 
itu. Jadi prosedurnya bidang Deposit melaksanakan tugas itu 
dengan membentuk tim. Kemudian mereka menyiapkan surat, 
lalu mengirimkannya ke kantor-kantor atau dinas-dinas ini 
dengan langsung didatangi tempat tersebut, langsung diberkan 
surat bahwa ada Undang-undang ini mohon Bapak/Ibu 
diingatkan kembali kalau ada cetakan-cetakan apa mohon 
diserahkan ke badan Perpustakaan sebagai pelestarian hasil 
budaya bangsa”. 7 

 
2. Hunting 

Hunting merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 

menghimpun koleksi terutama koleksi yang terbit di Sumatera Selatan 

yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 

tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dalam pelaksanaan 

hunting ini dibentuk tim hunting karya cetak dan karya rekam melalui 

rapat kerja yang dipimpin oleh Kepala Bidang Deposit Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dibentuknya tim 

hunting ini adalah untuk menindak lanjuti surat pemberitahuan 

                                                           
7
 Faizal [Kasubbid Bidang Pengadaan dan Pengolahan Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015 
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kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Martini Jaya selaku Kabid Deposit, Pengadaan 

dan Pengolahan adalah sebagai berikut: 

“Salah satu kegiatan yang dilaksanakan bidang deposit untuk 
menghimpun koleksi deposit terutama koleksi yang terbit di 
Sumatera Selatan merupakan hunting atau jemput bola ke 
penerbit maupun pengusaha rekaman baik swasta maupun 
Negeri”. 8 
 
Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Kabul Aman selaku 

Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai 

berikut: 

“Kegiatan yang dilakukan bidang deposit salah satunya yaitu 
hunting atau jemput bola, karena kalau kita menunggu orang 
menyerahkan sendiri ke Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 
Selatan itu kadang susah didapatkan”. 9 
 

Ibu Rusmawati salah satu Pustakawan Subbidang deposit juga 

mengemukakan sebagai berikut:  

“Kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam 
dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada. Kami 
mendapatkan karya cetak dan karya rekam itu baik dikirim 
maupun hunting langsung ke instansi, penerbit maupun 
pengusaha rekaman. 10 
 

Jadi, dari beberapa pernyataan di atas dapat dipahami bahwa 

hunting merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan di bidang 

                                                           
8 Martini Jaya [Kabid Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015 
9 Kabul Aman [Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan] Wawancara, 05 

Oktober 2015. 
10 Rusmawati [Pustakawan Subbidang Deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan] Wawancara, Tanggal 02 Oktober 2015. 
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deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam 

mengimplementasikan Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 untuk 

mengumpulkan hasil karya cetak dan karya rekam yang terbit di 

Sumatera Selatan, karya cetak dan karya rekam tentang Sumatera 

Selatan tetapi tidak di terbitkan di Sumatera Selatan maupun karya 

cetak dan karya rekam koleksi yang penulisnya adalah orang Sumatera 

Selatan. 

Jadi, hunting ini tidak hanya koleksi yang penerbit-penerbitnya 

berada di Provinsi Sumatera Selatan tetapi juga koleksi bahan pustaka 

yang menulis tentang Provinsi Sumatera Selatan tanpa melihat siapa 

penerbit atau pengarangnya karena hunting tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam Wilayah suatu Daerah tetapi juga di luar Daerah 

khususnya untuk mencari koleksi karya cetak dan karya rekam tentang 

Provinsi Sumatera Selatan.  

Pelaksanaan hunting ini biasa dilaksanakan sepanjang tahun 

karena terbitan yang akan dikumpulkan bisa terbit setiap saat. Tapi 

bagi instansi-instansi tertentu penerbitan dilaksanakan menjelang 

pameran, menjelang tutup Tahun. Berikut ini daftar koleksi hasil 

hunting karya cetak dan karya rekam Tahun 2015. 
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3. Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam 

Setelah karya cetak dan karya rekam diterima Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia dan perpustakaan Daerah/Provinsi akan 

mengirimkan tanda bukti penerimaan kepada Pengirim setelah karya 

cetak dan karya rekam diterima.11 

Penerimaan karya cetak dan karya rekam pada badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 ini sendiri diterima baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung: 

a. Langsung 

Merupakan penyerahan karya cetak dan karya rekam yang 

diantar secara langsung oleh penerbit dan pengusaha rekaman 

(para wajib serah simpan), baik yang diterbitkan di dalam maupun 

diluar Negeri. 

b. Tidak Langsung 

Merupakan penyerahan karya cetak dan karya rekam yang 

diantar tidak secara langsung oleh penerbit dan pengusaha 

rekaman (para wajib serah simpan), baik yang diterbitkan di dalam 

maupun diluar Negeri melalui jasa pengiriman.  

                                                           
11 Indonesia, Mekanisme Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah 

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Brosur. September 2015 
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Berikut ini diagram data perkembangan jumlah penerimaan koleksi karya 

cetak dan karya non cetak (koleksi deposit) hasil Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1990 Tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam yang 

telah diterima di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-

2015. 

Diagram 4.1 

Diagram Data Perkembangan Jumlah Penerimaan Koleksi Karya Cetak dan Karya 

Non Cetak (Koleksi Deposit) Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2006-2015. 

     

 Sumber: Dokumen Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

Keterangan: 

1. Pada Tahun 2006 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai 4681 

koleksi, sedangkan untuk koleksi karya non cetak itu sudah 

mencapai 374 koleksi. 
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2. Pada Tahun 2007 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sudah mengalami 

perkembangan yaitu berjumlah 4927 koleksi, sedangkan untuk 

karya non cetak berjumlah 432 koleksi. 

3. Pada Tahun 2008 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami 

perkembangan yaitu berjumlah 5005 koleksi, sedangkan untuk 

karya non cetak berjumlah 502 koleksi. 

4. Pada Tahun 2009 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yaitu mencapai 5091 

koleksi, sedangkan untuk karya non cetak mengalami 

penrkembangan mencapai 1540 koleksi. 

5. Pada Tahun 2010 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami 

perkembangan yaitu berjumlah 5090 koleksi, sedangkan untuk 

karya non cetak berjumlah 1740 koleksi. 

6. Pada Tahun 2011 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 5339 koleksi, 

sedangkan untuk karya non cetak berjumlah 2258 koleksi. 

7. Pada Tahun 2012 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 5564 koleksi, 

sedangkan untuk karya non cetak berjumlah 2459 koleksi. 
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8. Pada Tahun 2013 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6460 koleksi, 

sedangkan untuk karya non cetak berjumlah 2582 koleksi. 

9. Pada Tahun 2014 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6966 koleksi, 

sedangkan untuk karya non cetak berjumlah 2676 koleksi. 

10. Pada Tahun 2015 jumlah penerimaan koleksi karya cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 7137 koleksi, 

sedangkan untuk karya non cetak berjumlah 2878 koleksi. 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dari tahun 

ketahun jumlah koleksi karya cetak dan karya non cetak Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan, 

dapat dilihat dari diagram dan jumlah koleksi pada tahun 2006-2015 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang pada tahun 2006 

koleksi karya cetak tercatat hanya terdapat 4681 koleksi dan saat ini 

sudah mencapai 7137 koleksi. Sedangkan untuk karya non cetak pada 

tahun 2006 hanya terdapat 374 dan saat ini sudah mencapai 2878 

koleksi untuk di depositkan pada Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan. 

4. Pengolahan 

Proses Pengolahan hasil karya cetak dan karya rekam dilakukan 

di Subbidang deposit dimana juga mempunyai tugas untuk 
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melaksanakan pengolahan dan pengolahan dan pendayagunaan serta 

penyimpanan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam Badan 

Perpustakaan Provinsi Smatera Selatan. Karya cetak dan karya rekam 

yang sudah diterima akan dicatat, diolah, disimpan dan didayagunakan 

serta dilestarikan datanya akan dimuat dan diterbitkan dalam 

bibliografi Nasional Republik oleh perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia dan dalam Bibliografi Daerah oleh Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan.12  

Jadi, dapat dipahami bahwa sistem pengolahan koleksi karya 

cetak dan karya rekam yang sudah diterima sama seperti pengolahan 

bahan pustaka pada umumnya, dimana bidang deposit mengolah 

koleksi karya cetak dan karya rekam dengan menginvertarisasi, 

membuat katalog, mengklasifikasi, menyampul, dan lain-lain 

sebagainya. 

5. Penyimpanan  

Penyimpanan, artinya perpustakaan bertugas menyimpan 

koleksi yang sudah diterima. Tujuan ini nyata sekali pada perpustakaan 

Nasional yaitu perpustakaan  yang ditunjuk Undang-undang untuk 

menyimpan semua terbitan dari suatu Negara.13 Kita harus menyadari 

                                                           
12 Indonesia, Mekanisme Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang serah 

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Brosur. September 2015 
13 Sulistyo-Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 

h. 6 
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bahwa setiap informasi yang ada di perpustakaan mempunyai nilai. 

Bahkan untuk koleksi yang langka, dan tidak dapat diperbaharuhi, 

kadang-kadang tak ternilai, tidak dapat dinilai dengan uang. Oleh 

karena itu petugas perpustakaan dan juga pemakai jasa perpustakaan 

diharapkan ikut memelihara, mengamankan dan melestarikan koleksi 

perpustakaan.  

6. Pelayanan dan Peminjaman 

Dari observasi yang dilakukan penulis, sistem layanan yang 

digunakan pada bidang deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan yaitu sistem layanan terbuka. Dimana semua pemustaka yang 

datang ke bidang deposit diperkenankan untuk masuk dan mencari 

sendiri koleksi dari jajaran koleksi yang ada di ruang khusus koleksi 

deposit itu sendiri sesuai dengan koleksi apa yang dibutuhkan. Koleksi 

tersebut boleh dipinjam akan tetapi hanya bisa dibaca di ruangan tidak 

boleh dibawa pulang oleh pemustaka. Pemustaka yang masuk ruang 

koleksi deposit terlebih dahulu harus mengisi buku tamu yang terletak 

di atas meja sebelah kanan pintu masuk pada bidang deposit dengan 

mencantumkan nama, pekerjaan, status pendidikan, keperluan serta 

tanda tangan.14 

                                                           
14 Hasil Observasi [Palembang: Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan], September 

2015. 
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4.1.2 SDM (Sumber Daya Manusia) yang Bertugas dalam Implementasi 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 

Sumber daya manusia atau tenaga perpustakaan adalah semua 

orang yang berada dan bekerja di perpustakaan, baik sebagai pemimpin, 

staf maupun pelaksana teknis operasional.15 Dalam manajemen unsur 

manusia merupakan yang paling utama. Sebab semuanya berawal dari 

unsur  manusia tersebut, dalam menajemen mencakup semua faktor yang 

mempengaruhi dan melingkupinya. Unsur utama manusia meliputi 

beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:  

1. Jumlah harus sesuai dengan  formasi dan kebutuhan 

2. Persyaratan, seperti pendidikan, kemampuan, keterampilan dan 

pengalaman. 

3. Komposisi, misalnya pimpinan, unsur pelaksana, teknis dan unsur 

administrasi. 16 

Dari observasi yang dilakukan penulis bidang deposit Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan memilki sumber daya manusia 

yaitu terdiri dari 12 orang. Seluruh sumber daya manusia inilah yang 

                                                           
15 Herlina, Manajemen Perpustakaan: Pendekatan Teori dan Praktik (Palembang: Grafika 

Telindo Press), h. 52 
16 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik , h. 160-161 
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bertugas dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 

tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.17 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faizal selaku Kasubbid 

bidang Pengadaan dan Pengolahan Orang yang bertugas dalam 

mengimplementasikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 adalah:  

 “Bidang Deposit. Mereka ada tugas melakukan hunting (mencari, 
berburu), ke kantor-kantor, dinas-dinas yang menerbitkan terbitan-
terbitan tertentu untuk diserahkan ke kita”. 18 
 
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Rohana Dewi selaku 

Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan, Ibu Martini Jaya selaku 

Kabid Deposit, pengadaan dan pengolahan dan Ibu Rusmawati salah satu 

Pustakawan Subbidang deposit juga mengemukakan sebagai berikut:  

“Seluruh yang bekerja dibagian Bidang deposit” 19 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

SDM/Tenaga yang bertugas dalam mengimplementasikan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya 

rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan adalah Seluruh 

yang bekerja di bidang deposit. 

 

                                                           
17 Hasil Observasi [Palembang: Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan], September 

2015. 
18 Rohana Dewi [Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015. 
19 Rohana Dewi [Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015. 
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4.1.3 Waktu Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang 

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Deposit) di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

Seperti yang ungkapkan oleh Bapak Faizal selaku Kasubbid bidang 

Pengadaan dan Pengolahan waktu pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1990 di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan adalah 

sebagai berikut: 

“Waktu pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di 
Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tidak terbatas 
karena pelaksanaan Undang-undang ini dilakukan setiap waktu. 
Jadi, setahun anggaran itu, selama jam kerja jika penerbit 
maupun pengusaha rekaman menyerahkan, petugas bidang 
deposit langsung menerima”. 20 

 
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Rusmawati salah satu 

Pustakawan Subbidang deposit juga mengemukakan sebagai berikut:  

 “Waktu pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 di 
Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan tidak 
tentu, karena tidak tergantung proyek. Untuk Wilayah kota 
Palembang jika ada waktu luang kami langsung berkunjung ke 
Dinas, Instansi itu. Sedangkan untuk di luar kota kami 
mempunyai waktu yang memang sudah ditentukan”. 21 

 
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa waktu pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 pada bidang deposit Badan 

                                                           
20 Faizal [Kasubbid Bidang Pengadaan dan Pengolahan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015 
21 Rusmawati [Pustakawan Subbidang Deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan] Wawancara, Tanggal 02 Oktober 2015. 
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Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan setiap saat tanpa batas 

waktu, selama jam operasional di bidang deposit. 

4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1990  

Pada dasarnya tidak ada satupun organisasi yang tidak menghadapi 

permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dalam 

menjalankan misinya selalu berjalan dengan lancar tanpa ada masalah 

sedikitpun. Sama halnya dengan sebuah perpustakaan yang tentunya 

mempunyai masalah ataupun  hambatan yang membedakan adalah jenis, waktu 

dan bobot permasalahan bagi setiap lembaga tersebut. Jika diperhatikan, 

sebenarnya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh sebuah 

perpustakaan dalam memberikan sebuah informasi kepada pemustaka. Namun 

seharusnya tidak harus terpaku pada sebuah permasalahan tersebut. Sebaliknya 

harus berupaya bagaimana cara mencari jalan keluar untuk mengatasi dan 

mengantisipasi semua permasalahan yang ada. Setiap perpustakaan mempunyai 

problematikanya sendiri-sendiri. Namun secara garis besar yang dihadapi 

hampir sama atau tidak jauh berbeda.22 Seperti yang diungkapkan Bapak Kabul 

Aman selaku Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kendala 

yang dihadapi dalam Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 

adalah berikut ini:  

                                                           
22 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Sagung Seto, 

2006), h..29 
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“Kendala yang dihadapi pasti ada tetapi masih bisa dilaksanakan, karena 
tugas kita menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 
penerbit maupun pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karya 
cetak maupun karya rekamnya kepada Badan Perpustakaan Provinsi 
Sumatera Sealatan”. 23 
 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi/pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, ada beberapa kendala yang 

dihadapi petugas di bidang Deposit dalam melaksanakan Undang-undang 

tersebut, diantaranya sebagai berikut: 

1. Masih ada instansi, penerbit maupun pengusaha rekaman yang belum 

mengetahui dan memahami sepenuhnya adanya undang-undang Nomor 4 

Tahun 1990 ini. Seperti diungkapkan oleh Ibu Rohana Dewi selaku 

Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan adalah sebagai berikut: 

“Masih banyak instansi di luar Badan Perpustakaan Provinsi 
Sumatera Selatan yang belum memahami tentang Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya 
rekam ini”. 24 
 
Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan kurang mempromosikan adanya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1990 tersebut, sehingga sebagian besar instansi, 

penerbit maupun pengusaha rekaman belum mengetahui adanya Undang-

undang Nomor 4 tahun 1990 dan juga belum mengetahui apa fungsi dan 

                                                           
23 Kabul Aman [Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan] Wawancara, 05 

Oktober 2015 
24 Rohana Dewi [Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015. 
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manfaat menyerahkan koleksi karya cetak dan karya rekamnya pada bidang 

deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Kurangnya kesadaran para penerbit dan pengusaha rekaman dalam 

memenuhi kewajiban melaksanakan wajib serah simpan karya cetak dan 

karya rekam. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Faizal selaku Kasubbid 

Bidang Pengadaan dan Pengolahan sebagai berikut: 

“Kurangnya kesadaran para penerbit untuk menyerahkan hasil karya 
cetak dan karya rekam ini untuk pada Badan Perpustakaan Provinsi 
Sumatera Selatan”. 25 
 

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Kabul Aman selaku 

Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: 

“Masih banyaknya masyarakat (penerbit maupun pengusaha 
rekaman) itu yang belum ada kesadaran penuh untuk menyerahkan 
hasil karya cetak dan karya rekamnya pada Badan perpustakaan 
Provinsi Sumatera Selatan”. 26 

 
3. Belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada penerbit maupun pengusaha 

rekaman bagi yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya ke 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang mengakibatkan 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tidak berjalan 

sebagaimana yang diamanatkan. Seperti diungkapkan oleh Ibu Rohana 

Dewi selaku Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan berikut ini: 

                                                           
25 Faizal [Kasubbid bidang Pengadaan dan Pengolahan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015  
26 Kabul Aman [Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan] Wawancara, 05 

Oktober 2015  
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“Belum ada sanksinya, karena sampai saat ini belum terbentuk badan 
Organisasi yang menangani masalah ini. Belum ada petugas khusus 
yang dibentuk. Sebab, walaupun itu sifatnya Undang-undang atau 
Intruksi Gubernur tetapi belum ada sanksinya. Kita hanya 
mengangkat kesadaran orang itu (penerbit atau pengusaha rekaman) 
bahwa koleksinya bisa digunakan untuk orang banyak sebagai 
pelestarian hasil budaya bangsa. Tetapi untuk menyiasati itu, kita 
terus berkunjung ke penerbit maupun pengusaha rekaman yang 
menerbitkan tentang Sumatera Selatan dan setiap ada pertemuan itu 
kita selalu memberikan himbauan dari Gubernur bahwa itu (karya 
cetak dan karya rekam) wajib diserahkan”.27 
 

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Faizal selaku Kasubbid 

Bidang Pengadaan dan Pengolahan sebagai berikut: 

“Belum ada sanksi yang tegas, jadi untuk sanksi yang tegas kita 
butuh dukungan dari pihak yang berwenang, bukan hanya pihak 
kepolisian tapi juga misalnya kalau ke kantor-kantor dinas atau badan 
tidak kita ada sanksi dari atasannya Gubernur, Walikota”. 28 
 

Ibu Rusmawati salah satu Pustakawan Subbidang Deposit juga 

mengemukakan sebagai berikut:  

“Belum ada sanksi yang tegas masih bersifat himbauan. Himbauan 
tersebut dilakukan supaya instansi, penberbit maupun pengusaha 
rekaman menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam yang 
mereka terbitkan”. 29 
 
Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sampai saat ini dalam penerapan sanksi terhadap para wajib serah simpan 

karya cetak dan karya rekam belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada 

                                                           
27 Rohana Dewi [Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015. 
28 Faizal [Kasubbid bidang Pengadaan dan Pengolahan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015 
29 Rusmawati [Pustakawan Subbidang Deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan] Wawancara, Tanggal 02 Oktober 2015. 
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penerbit maupun pengusaha rekaman bagi yang tidak menyerahkan karya 

cetak dan karya rekamnya ke Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan sebagaimana mestinya.  

Menanggapi persoalan tersebut, meskipun sanksi yang disebutkan 

bagi para pelanggar wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam 

dengan didenda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atau 

dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, tetapi kenyataannya tidak 

dilaksanakan. Bisa dikatakan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor  4 

Tahun 1990 ternyata tidak bisa berjalan efektif meski sudah sering 

dilakukan sosialisasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa Undang-undang itu 

hanya bersifat himbauan saja. 

4.3 Upaya dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1990  

Kendala yang dihadapi seperti yang diungkapkan di atas perlu upaya 

untuk mengatasinya, dengan tujuan agar proses pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1990 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun 

upaya untuk mengatasi akan hal tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengatasi adanya instansi, penerbit maupun pengusaha rekaman 

yang belum mengetahui dan memahami sepenuhnya adanya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1990 ini, Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan terus melakukan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan, 

seminar maupun mengirim surat pemberitahuan tentang Undang-undang 
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Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam 

khususnya kepada Penerbit maupun pengusaha rekaman. Seperti yang 

ungkapkan oleh Bapak Faizal selaku Kasubbid Bidang Pengadaan dan 

Pengolahan antara lain sebagai berikut: 

“Langkah awalnya tentu sosialisasi, walaupun sudah terlalu lama 
waktunya dari tahun 1990 kita sudah beberapa kali melakukan 
sosialisasi akan tetapi sampai saat ini kita masih tetap melakukan 
sosialisasi. Kita mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak-
pihak terkait seperti lembaga-lembaga agar mereka mengetahui 
Undang-undang tersebut. Selain itu kita juga harus buat lagi program 
mengundang pihak penerbit, lembaga-lembaga dan Instansi yang 
menerbitkan karya cetak dan karya rekam dengan melakukan 
pertemuan dan kita himbau lagi mereka tentang Undang-undang 
Nomor 4 tahun 1990”. 30 
 
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Martini Jaya selaku Kabid 

Deposit, Pengadaan dan Pengolahan juga menyatakan: 

“Kita harus berulang-ulang kali mengingatkan mereka melalui 
sosialisasi, secara tidak langsung upaya yang kita lakukan itu hunting 
atau jemput bola ke penerbit dan pengusaha rekaman baik swasta 
maupun Negeri”. 31 
 
Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa upaya 

untuk mengatasi adanya instansi, penerbit maupun pengusaha rekaman 

yang belum mengetahui dan memahami sepenuhnya adanya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1990 ini yaitu dengan melakukan sosialisasi ke 

                                                           
30 Faizal [Kasubbid Bidang Pengadaan dan Pengolahan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015 
31 Martini Jaya [Kabid Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015 
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penerbit maupun pengusaha rekaman serta menjelaskan fungsi dan manfaat 

dari melaksanakan Undang-undang tersebut. 

2. Masih kurangnya kesadaran para penerbit dan pengusaha rekaman dalam 

memenuhi kewajiban melaksanakan wajib serah simpan karya cetak dan 

karya rekam, sehingga penyerahan karya cetak dan karya rekam itu sendiri 

perlu dijemput langsung oleh tim hunting. Maka dari itu tim hunting Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berupaya langsung mendatangi 

para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam, karena jika tim 

hunting tidak menjemput langsung hasil karya cetak dan karya rekam 

tersebut, maka pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam 

tidak dapat berjalan secara efektif. Seperti yang diungkapkan Ibu 

Rusmawati salah satu Pustakawan Subbidang Deposit juga mengemukakan 

sebagai berikut:  

“Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran para penerbit dan 
pengusaha rekaman dalam memenuhi kewajiban melaksanakan wajib 
serah simpan karya cetak dan karya rekam, yaitu dengan melakukan 
hunting langsung secara terus-menerus ke tempat yang akan 
dikunjungi”. 32 
 

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Rohana Dewi selaku 

Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan, yakni: 

“Untuk menyiasati itu, kita terus berkunjung dan melakukan hunting 
ke instansi, penerbit dan pengusaha rekaman yang menerbitkan tentang 

                                                           
32 Rusmawati [Pustakawan Subbidang Deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan] Wawancara, Tanggal 02 Oktober 2015. 
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Sumatera Selatan dan menjelaskan Surat edaran himbauan dari 
Gubernur”. 33 
 

3. Belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada penerbit maupun pengusaha 

rekaman bagi yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya 

pada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Menanggapi 

persoalan tersebut bidang deposit Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan menganggap perlu adanya ketegasan untuk memberikan hukuman 

kepada penerbit maupun pengusaha rekaman seperti yang dicantumkan 

dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 agar para wajib serah simpan 

memiliki kesadaran untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya 

pada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

                                                           
33 Rohana Dewi [Kasubbid Deposit, Penerbitan dan Percetakan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan] Wawancara, 01 Oktober 2015. 


