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USAHA PELAYANAN KEBUTUHAN BUKU
 

01 YOGYAKARTA
 

3.1. Perkemhangan Kebutuhan Buku di Idonesia 

Pemanfaatan buku sebagai sarana peningkatan 

kecerdasan dan sebagai media komunikasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi ternyata telah berlangsung sejak jaman 

dahulu. Namun bahan dan alat yang dipergunakan da1am 

pembuatan tulisan yang berujud lembaran-Iembaran masih 

sangat sederhana. Tepatnya pada claun pohon lontar yang 

setelah mengalami pengeringan daun itu kelihatan 

tulisannya dan dapat bertahan sampai bertahun-tahun. 

Penggunaan teknologi percetakan baru mulai berkembang 

pada abad 15, namun tekniknya masih sangat sederhana dan 

tenaga manusia merupakan faktor dominan yang dipergunakan 

untuk proses percetakan buku yang dikenal dengan sebutan 

ceta.k tangan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

canggih memberikan sumbangan; dorangan kemajuan kepada 

dunia percetaknn dangnn ditemukan mesin cetak modern 

terutama dalam mencetak sebuah buku baik trade book, text 

book dan referensi. Pemanfaatan teknologi komputer untrik 

penerbitan buku saat ini mulai dipergun~kan hasilnya akan 

sangat efisien dan cepat serta lebih bagus hasil 

cetakannya. Di dalam percetakan buku masih ada tekno1ogi 

baru yang dikenal dengan teknologi desktop publishing, 

24 

Ii· 



25 

yaitu proses percetakan buku dengan menggunakan mesin 

cetak mutakhir yang dalam waktu singgat dapat mencetak 

buku banyak. Jika tidak menggunakan periode desktop 

publishing percetakan buku dilakukan dengan 18 tahap, 

namun dengan teknologi desktop publishing hanya 

diperlukan 8 tahap dan hasilnyapun memuaskan. 5 ) 

Di Indonesia masalah perkembangan kebutuhan buku 

menunjukkan peningkatan. Untuk data berikut ini 

disebutkan bahwa pada tahun 1967 jumlah judul buku baru 

yang beredar 976 judul. Setelah 10 tahun kemudi~n yaitu 

tahun 1976 menjadi 3750 judul buku. Kemudian 10 

berikutnya yaitu tahun 19S6 menjadi 6000 judul buku dan 

diperkirakan pada tahun 1996 nanti lebih dari 15000 judul 

buku. 6 ) 

3.2. Pentingnya Pengadaan Buku di Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta disamping sebagai kots 

budaya, daerah tujuan wisata dan kota perjuangan juga 

masih terkenal dengan sebutan kota pendidikan. Karena 

mulai dari STK (Sekolah Taman Kanak--kanan) sampai pada .. 

E'ergurllan T in min banyak t.erdapa t d i Yogyakarta d iband ing

kan dengan kota lain yang berada di Indonesia. 

Perkembangan bidang pendielikan eli Yogyakarta sangat 

maju, khususnya mengenai penyebaran gedung sekolah dan 

penyebaran gedung sarana kuliah (kampus) di daerah 

r , 
~'Harian Kompas 19 Novemher 1992 

6)Harian Kompas 13 Agustus 1993. 
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Istimewa Yogyakarta yang tiap tahunnya mengalami 

peningkatan yang didukung dengan tenaga pengajar~ dosen 

dan guru besar yang berkualitas tinggi. Disamping itu 

juga lengkapnya bidang atau jurusan ilmu yang dibuka dan 

jenjang studi yang diprogramkan menyebabkan kita 

Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan. Hal ini 

menyebabkan setiap tahun kota Yogyakarta dibanjiri oleh 

pendatang baru dari seluruh penjuru tanah air yang ingin 

melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. 

Berdasarkan data yang ada fasilitas pendidikian yang 

ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Jumlah Fasilitas Pendidikan DIY 

No. Nama Gedung Sekolah (Kampus) Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sekolah Taman Kanak-kanak 

Sekolah Dasar 

Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

Perguruan Tinggi 

Pendidikan Khusus 

214 

282 

185 

114 

65 

95 

Sumber: Perpustakaan JUTA FT. UGM~ 1993 

Berdasarkan data yang kami peroleh dari kantor 

Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1993 

maka jumlah pelajar~ mahasiswa dan tenaga pengajar yang 

terdiri dari guru dan dosen baik negeri maupun swasta 

berjumlah 432.410 jiwa. Dari jumlah ini maka dapat 

digolongkan menurut kelompok umurnya dan yang masih aktif 
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dalam kecintaan terhadap buku yakni 

a. Golongan pelajar dan mahasiswa 

- Umur 5 - 29 tahun. 

Golongan ini puny a kemampuan berkomunikasi dengan 

media baca tulis yang sangat tinggi sshingga. 

membutuhkan bahan bacaan dan buku-buku pedoman yang 

lebih banyak. 

- Golongan ini mencapai 60% pada akhir tahrin 1993. 

- Minat baca pada usia ini sangat tinggi. 

b. Golongan tenaga pengajar (guru dan dosen). 

- Umur 21 - 55 tahun. 

Goiongan ini punya kemampuan atau minst baea buku 

sedang. 

Golongan ini mencapai 22 % dari keseluruhan jumlah 

di atas. 

Dari dua golongan di atas masih ada lagi golongan 

yang Stl ka dengan h11 k.11 hac~Hm ya i til karyawan, maRya raka t. 

dan golongan usia lanjut. Golongan ini mencapai prioritas 

minat baca lebih rendah dibanding golongan di atas. Dari 

golongan di atas tentunyamemerlukan suatu fasilitas yang 

mampu malayani konsumen tersebut. Fasilitas tersebut 

tidak lain hanyalah suatu wadah besar yang mempu 

, '. menampung kios-kios buku, toko-toko buku dan los-los buku 
l-
\ 

yang akan direncanakan di kawasan Rahayu-Samirono Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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3.3. Fasilitas Kegiatan Penyediaan Buku di Yogyakarta 

3.3.1. Fasi1itas Perdagangan Buku 

Fasilitas perdagangan buku yang berada di 

Rahayu-Samirono direncanakan ada tiga macam yang akan 

mewadahi baku-buku pada Pasat Perdagangan Buku antara 

lain : 

Taka-toka buku, kiDS-kiDS buku dan los-los buku yang 

akan disewakan kepada pihak penjua1 buku agar supaya 

konsumen buku dapat terus meningkat sehingga pada 

akhirnya pihak penjua1 buku dapat keuntungan yang 

merrm u;;; kan . 

3.3.2. Kua1itas dan Kuantitas Buku Yang Disediakan 

a.	 Kua1itas buku yang disediakan pada Pusat 

Perdagangan Buku harus disediakan secara 

menye1uruh mu1ai dari pedagang keci1 buku sampai 

kepada pedagang besar buku. BUku-buku text book, 

trade book dan buku-buku maja1ah, novel dan lairi 
1':, 

lainnyu horus dija~a mutunya aAar supaya I~idak ada 

pradusen lain yang meniru atau mema1su buku 

ten::(-:but. Paull tl~uH:I.1·llya baku-buku yang tic1ak 8:::1i 

pada akhirnya akan mempengaruhi minat· baca' 

kansumen karena diragukan kebenarannya. 

·b.	 Kuantitas buku yang disediakan pada Pusat 

Perdagangan Buku ini harus mampu melayani segenap 

konsumen di Daerah Istimewa ' Yogyakarta pada 

khusllfmya dan 1uar DIY pada umumnya. Unt.uk itt] 

jum1ah buku dan macam buku harus disediakan secara 
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beragam sehingga pembeli jiha mencari buku akan 

dilayani penjual secara memuaskan sehingga setelah 

kembali belanja buku pasti tidak kecewa. 

3.3.3.	 Kenyamanan Fasilitas mempengaruhi Daya Ta.rik 

Pengunjung 

FaslliLas lJerdaga.llgaJl Lu1'.u lJaua 101'.a8i Rahayu

Samitono jika ditinjau dari kondisi fisiknya rUang 

jual buku yang terdiri dari toko-toko buku. kios-kios 

buku dan los-los buku dapat dikatagorikan berda~arkan 

kenyamanan ruang sebagai berikut : 

- Perabot yang digunakan untuk penyajian buku masih 

bersifat konvensional dan masih dalam standard 

manus iaw i . 

Cara penyajian ruang jual buku yang terdiri dari 

tokn-tnko hllkll, kins-kios hnku dan los-los bllku 

dapat menarik konsumen atau pembeli. 

- Pencahayaan dan penghawaan baik alami maupun buatan 

cukup nyaman. 

- Area sirkulasi dalam bangunan Pusat Pcrdagangnn 

Buku harus jelas sehingga dapat mengarahkan seC8ra 

jelas baik sirkulasi pedagang buku dan komsumen 

buku. 

3.4. Faktor Pendukung Penyediaan Buku di Yogyakarta 

3.4.1.	 Penyebaran Lokasi Pendidikan 

Penyeb~ran lokasi pendidikan tentunya akan 

mendukung pengadaan Pusat Perdagangan Buku dan 
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kebutuhan tentang buku yang dikehendaki konsumen yang 

terdiri dari pelajar maha.siswa., guru .' dosen, 

karyawan dan masyarakat. 

3.4.3. Terbatasnya Pusat Perdagangan Buku 

Di Yogyakarta dewasa ini toko buku yang menjual 

buku seeara lengkap memang dikatakan belum ada, namun 

demikian pedagang buku dengan fasilitas dan judul 

buku yang masih terbatas telah berusaha 

memperdagangkan barang tersebut kepada konsumen buku 

di Yogyakarta yang semakin meningkat peminatnya. Dleh 

karenai. tu, slldah sel.ayaknya dipilih lokasi yang 

strategis untuk direncanakan Buatu Pusat Perdagangan 

Buku dan Informasi Buku. Lokasi tersebut adalah 

Rahayu-Samirono karena menurut pertimbangan lokasi 

tersebut berada pada tengah-tengah kampus, atau 

gedung sekolah; mudah ditempuh dari arah utara, 

barat, timur, dan selatan. Hudah ditempuh dengan 

angkutan umum dan berada pada master plan perdagangan 

yang ~kan dikembangkan menjadi kawasan perdagangan. 

3.5.	 Pen l: inHJlyn !>urnlln Ponduknng Ponyed innn Bnku d i 

Yogyakarta. 

3.5.1. Koleksi buku yang dijual belum meneukupi 

Prinsip dasar pengembangan sarana pendukung 

penyediaan buku di Yogyakarta yaitu berupa kenya~anan 

dalam melakukan aktivitas jual-beli buku. Untuk it~, 

dalam suatu wadah besar suatu Pusat Perdagangan buku 

I 

1 .- \ 
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harus mampu mewujudkan aktivitas jual-beli buku yang 

nyaman ruangannya; aman dalam melakukan kegiatan jual 

beli buku dan pedagang buku mendapatkan peluang sarna 

dalam memperdagangkan barang dagangannya.Pendek kata 

pedagang buku yang basar tiduk mengalahkan atau 

mematikan pedagang buku kecil. 

Meningkatnya daya beli masyarakat, pe laj ar ; 

mahasiswa dan tenaga pengajar serta karyawan terhadap 

buku tentunya harus diimbangi dengan pelayanan yang 

sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhannya. Karena 

konsumen buku mempunyai tuntutan-tuntutan sebagai 

berikut : 

- Kemudahan dalam memperoleh buku yang diperlukan 

dari berbagai judul dalam penerbitnya. 

- Sedikit mengeluarkan biaya dan tenaga dalam 

mencapai lokasi Pusat Perdagangan Buku dan 

Informasi Buku. 

Henginginkarl pelayanan yang memuaskan dan sebaik 

mungkin pada saat mencari buku yang diperlukan. 

- Kenyampnan dalam melakukan aktivitas pembelian 

buku. 

3.5.2. Arah Ide Pengembangan 

Arah Ide Pengembangan fasilitas penyediaan buku 

di Yogyakarta harus mampu mengarahkan kepada 

konsumen buku dalam menginginkan pembelian buku

buku dan informasi buku, maka bentuk pengembangan 

..
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tersebut diarahkan pada pemusatan lokasi. Dari 

fasiliLas perdagangan ~uku yang dikembangkan 

menj ad i pusat informasi buku. Hal ini untuk 

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat 

dalam memperoleh buku yang sulit didapat di 

perpustakaan. 

Kesulitan itu karena koleksi buku dalam 

perpustakaan yang ada kurang lengkap dan pengadaan 

buku baru berjalan lambat dan juga terbentur 

masalah biaya. Jadi arah Ide Pengembangan fasilitas 

dapat diperinci menja(lu 
\ 

dua hal yang merupakan satu 

kesatunn, yakni 

a.	 Perdagangan atau jual-beli baik dalam volume 

keeil, sedanS dan besar. 

b.	 Pe la.yanan informasi perbukuan melalui ruang 

pameran yang di dalam ruang pameran tarsebut akan 

digelar untuk seminar buku, diskusi buku, pameran 

k~rya seni, dan lain-lainnya . 

.', 


