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ABSTRAK 

Paper ini membahas tentang kebijakan sensorship di perpustakaan sekolah. Perpustakaan 

sekolah disini meliputi tingkat SD, SMP, dan SMA. Sensorship diartikan sebagai larangan 

untuk memproduksi, meyebarluaskan, atau menjual bahan yang berbahaya atau tidak pantas 

untuk disebarluaskan. Kegiatan sensorship penting dilakukan di perpustakaan sekolah agar 

memastikan koleksi bahan pustaka aman, positif,dan sesuai untuk dibaca oleh siswa.Kegiatan 

sensorship tidak hanya dilakukan oleh pustakawan dan guru, namun orangtua/wali berhak 

menyumbangkan pendapatnya. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan sensorship pada 

perpustakaan sekolah kebanyakan belum secara jelas tertulis. Beberapa hal yang perlu 

diperphatikan dalam penyensoran yakni: krtiteria koleksi yang akan diosensor, proses 

penyensoran, dan kendala yang mungkin dialami pustsawan pada saat penyensoran. Dalam 

paper ini kami menggunakan metode peneletian studi literatur dengan pendekatan kualitatif. 

Kata Kunci: sensorship, penyensoran buku, perpustakaan sekolah, koleksi 

perpustakaan 
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PENDAHULUAN 

Informasi menjadi kebutuhan wajib di era sekarang ini. Salah satu lembaga penyedia 

informasi yang paling dikenal adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu institusi 

yang mencakup unsur koleksi yaitu sumber informasi, pengolahan dan juga pemakai. 

Perpustakaan bertugas untuk menyimpan informasi dan berperan sebagai sumber 

pengetahuan dengan melayankan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. 

Sebagai lembaga penyedia informasi, perpustakaan dituntut untuk memberikan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan para pemustaka dan juga sesuai dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan. Perpustakaan berhak diakses oleh siapa saja untuk memenuhi kebutuhan akan 

informasi setiap orang.  

Terdapat berbagai jenis perpustakaan, salah satunya perpustakaan sekolah. 

DalamStandar Nasional Perpustakaan Sekolah(SNP 

007:2011)menjelaskanbahwaperpustakaansekolahmerupakanperpustakaan yang 

beradapadasuatusatuanpendidikan formal yang adapada lingkungansekolah yang 

merupakanbagian integral darisuatukegiatansekolahdanmerupakan 

pusatsumberbelajardalammendukungsuatutujuandarisekolahtersebut. Sedangkan menurut I 

Ketut Widiasa (2007), Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di 

lingkungan sekolah yang dikelola sepenuhnya oleh pihak sekolah yang tujuan utamanya 

adalah mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan sekolah atau tujuan pendidikan. Dari 

pengertiantersebutdapatdiambilsimpulanbahwaPerpustakaan sekolah merupakan salah satu 

jenis perpustakaan yang pada umumnya terbentuk dalam sebuah lembaga pendidikan yaitu 

sekolah. Perpustakaan dan sekolah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Perpustakaan sekolah menjadi sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Perpustakaan 

sekolah menyediakan bahan – bahan bacaan atau koleksi bahan pustaka yang dapat 

dimanfaatkan oleh para siswa maupun guru guna  menunjang proses pembelajaran. 

Perpustakaan sekolah dapat dijadikan sebagai bagian dari layanan dalam memenuhi minat 

baca serta berbagai sumber belajar bagi siswa. 

Untuk memenuhi tujuannya, perpustakaan perlu dilengkapi koleksi sebagai sumber 

informasi bagi pemustaka. Menurut UU No. 43 tahun 2007, Koleksi perpustakaan adalah 

informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media 

yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Sedangkan 

berdasarkan standar nasional perpustakaan yang telah dikeluarkan oleh perpustakaan nasional
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RI tentang standar nasional perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SNP 007:2011), 

jenis koleksi perpustakaan sekolah meliputi buku, baik berupa buku teks, penunjang 

kurikulum, buku bacaan, buku referensi serta buku biografi. Selain koleksi dalam bentuk 

buku juga terdapat koleksi terbitan berkala berupa surat kabar dan majalah. Pada 

perpustakaan sekolah tingkat sekolah dasar juga terdapat koleksi berupa audiovisual dan 

multimedia. Koleksi perpustakaan sekolah merupakan sejumlah bahan pustaka atau sumber 

informasi yang dikelola untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Koleksi 

perpustakaan harus bersifat relevan dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. 

Namun akhir-akhir ini, ditemukan fenomena terkait beredarnya koleksi yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan pengguna yaitu koleksi dengan konten buruk atau negatif. Seperti 

yang telah diberitakan Jawapos.com pada Februari 2018 lalu mengenai beredarnya buku 

dengan konten dewasa di sejumlah sekolah tingkat SMP di Aceh Timur salah satunya di 

SMPN 2 Sungai Raya, Aceh Timur. Pada tahun 2017 juga ditemukan buku dengan konten 

negatif bahkan salah satunya merupakan buku untuk anak-anak. Fenomena seperti ini tentu 

saja meresahkan berbagai pihak mulai dari orang tua dan guru pengajar, mengingat koleksi 

tersebut ditujukan untuk siswa yang merupakan anak di bawah umur yang masih awam dan 

mudah terpengaruh. Adanya fenomena tersebut, pustakawan perlu melakukan penyeleksian 

bahan pustaka sebelum disajikan kepada pemustaka. Selain itu, perpustakaan perlu 

melakukan sensorshipyang bertujuan untuk menghindari adanya koleksi dengan unsur negatif 

di dalamnya.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sensor merupakan pengawasan dan pemeriksaan 

surat-surat yang akan disiarkan atau diterima seperti berita, majalah, buku, dan sebagainya. 

Sedangkan penyensoran merupakan cara, proses, atau perbuatan menyensor. American  

Library Association (ALA), mendefinisan sensorshipmerupakan batasan terhadap suatu 

ide/gagasan dari informasi yang dilakukan oleh pihak tertentu baik individu maupun 

pemerintah. Penyensoran atau sensorshipdi perpustakaan dilakukan apabila terdapat suatu 

koleksi yang dianggap tidak sesuai atau berbahaya. Sensorshipdilakukan oleh pustakawan 

dengan tujuan membatasi informasi yang tidak pantas atau tidak sesuai.  

Sensorshipdi perpustakaan sekolah dilakukan dengan membatasi penyebaran informasi 

yang dianggap berbahaya bagi siswa. Sensorship di perpustakaan sekolah biasanya dilakukan 

dengan membatasi akses terhadap buku yang telah diterbitkan, didistribusikan, bahkan yang 

sudah disetujui oleh dewan sekolah. Dalam penyensoran koleksi perpustakaan sekolah tidak 



Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM  
Literasi Digital dari Pustakawan untuk Merawat Kebhinekaan 
Malang, 10 Oktober 2018 

110 

hanya melibatkan pustakawan dan guru pengajar saja, dalam hal ini orang tua siswa juga ikut 

berperan dalam melakukan penyensoran. Biasanya penyensoran muncul karena adanya 

keluhan orang tua yang menganggap konten dari suatu koleksi dianggap negatif dan 

berbahaya dari cara pandang mereka.  

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat kajian literatur untuk 

menganalisa terkait kebijakan sensorshipdi perpustakaan sekolah. Pustakawan sebagai 

pengelola utama dalam perpustakaan sekolah harus sadar akan pentingnya sensorship 

perpustakaan untuk meghindari adanya bacaan berkonten negatif pada bahan pustakanya. 

METODE PENELITIAN 

Di dalam paper ini penulis menggunkan metode studi literature dengan pendekatan 

kualitatif. studi literature menurut Zed dalam (Eka, 2015), merupaka serangkaian kegiatan 

yang berhubungan dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mengolah 

bahan penelitian. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 

menghasilkan data-data deskriptif yang berupa tulisan ataupun lisan dari beberapa orang yang 

dapat diamati dan sesuai pendapatnya (Syifa, 2018 :31). 

PEMBAHASAN  

1. Sensorship di Perpustakaan Sekolah 

Sensorship terjadi ketika bahan-bahan, seperti buku, majalah, film dan video, atau 

karya seni dihapus atau disimpan dari akses publik. Pada umumnya, sensorship pada 

perpustakaan sekolah sama dengan sensorship yang dilakukan oleh perpustakaan. 

Penyensoran di perpustakaan sekolah yaitu membatasi dan melarang akses informasi 

yang dianggap berbahaya untuk anak-anak usia sekolah. Perpustakaan perlu melakukan 

penyensoran pada bahan pustaka yang mengandung konten berbau sara, pornografi, dan 

hal-hal negatif atau bersifat provokatif. Perpustakaan perlu memperhatikan konten yang 

terdapat pada koleksi bahan pustaka untuk menghindari beredarnya koleksi yang tidak 

sesuai di kalangan siswa.  

Sensorship pada perpustakaan seringkali dilakukan oleh dewan sekolah dan 

pustakawan. Namun pihak orang tua siswa juga dapat ikut berperan dalam melakukan 

penyensoran koleksi yang dianggap berkonten negatif. Hal ini dilakukan untuk 

melindungi anak-anak dari beredarnya buku-buku dengan konten negatif yang
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meresahkan. Pihak orang tua dapat melakukan pengaduan atau keluhan terkait 

ditemukannya buku yang dianggap tidak pantas untuk usia anak-anak mereka. Dari 

banyak nya fenomena yang muncul, mayoritas kasus penyensoran buku di sekolah 

dilakukan karena terdapat unsur pornografi. Tentu saja hal ini menimbulkan keresahan 

bagi semua pihak.  

Untuk menghindari adanya penyensoran koleksi di perpustakaan sekolah, pihak 

perpustakaan sekolah perlu melakukan penyeleksian bahan pustaka berdasarkan 

kebutuhan kurikulum dan memiliki materi yang positif. Perpustakaan sekolah memilih 

materi yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang diajarkan.  

Untuk mendapatkan koleksi yang layak dan sesuai di perpustakaan sekolah, 

diperlukan adanya proses seleksi yang komprehensif yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah Pembukaan UUD 1945 alinea 4, 

UU No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan UU No. 

43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ketiga peraturan perundang-undangan ini saling 

berkaitan. UU No. 4 tahun 1990 sendiri berfungsi untuk mendukung pelaksanaan dari UU 

No. 43 tahun 2007 dan tercapainya amanat dari UUD 1945. 

a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 

Berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang berbunyi, “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, .....” Perpustakaan sekolah harus berperan dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dalam hal ini perpustakaan sekolah harus mampu mendukung usaha untuk 

mencerdaskan para generasi penerus bangsa dengan melakukan seleksi bahan pustaka 

di perpustakaan sekolah secara cermat, apakah bahan pustaka tersebut dapat 

mencerdaskan atau justru malah merusak para generasi penerus bangsa. 

 

b. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

Dalam UU No 43 tahun 2007 disebutkan pada halaman pertama, bahwa “Dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana 
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belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional” . Dalam 

penyeleksian bahan pustaka, diharapkan bahan pustaka di perpustakaan sekolah dapat 

menjadikan siswa sebagai manusia yang tidak hanya berilmu, tetapi juga beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia. Siswa juga 

diharapkan dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 

c. UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 

Berdasarkan UU No.4 tahun 1990 pasal 2, menyatakan,” Setiap penerbit yang berada 

di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari 

setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah 

kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.”. Lalu bagaimana jika koleksi dari suatu 

penerbit dapat menimbulkan dampak negatif bagi para pembaca. Seperti fenomena 

yang akhir-akhir ini terjadi, banyak kasus tentang beredarnya buku pelajaran sekolah 

dengan konten pornografi. Seperti berita yang dikutip dari Jawapos.com, 2 Februari 

2018 “Buku Berkonten Pornografi Beredar di Sejumlah Sekolah" yang meresahkan 

pihak sekolah dan orang tua.  

Fenomena beredarnya sejumlah bahan pustaka yang dapat merusak generasi penerus 

bangsa seharusnya menjadi perhatian bagi para pustakawan. Kegiatan seleksi bahan 

pustaka dan penyensoran di perpustakaan sekolah oleh pustakawan sangat penting untuk 

mendukung pengembangan koleksi dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu hal 

ini juga dilakukan untuk melindungi siswa terhadap isi kandungan bahan pustaka yang 

dianggap berbahaya. Dengan melakukan seleksi bahan pustaka secara cermat, 

pustakawan juga ikut menegakkan hukum yang berlaku, karena peredaran bahan pustaka 

yang tidak layak dikonsumsi dapat melanggar undang-undang yang berlaku. 

2. Kriteria buku yang di sensor di Perpustakaan Sekolah 
Dalam menunjang kebutuhan para pemustakanya perpustakaan diharuskan untuk 

melakukan suatu kegiatan pengembangan koleksi yang dimana dari kegiatan terebut 
bertujuan untuk memperbarui ataupun melengkapi informasi yang akan diberikan kepada 
pemustaka. Dalam melakukan kegiatan pengembangan koleksi tersebut pustakawan 
haruslah melakukan kegiatan penyeleksian pada setiap koleksi yang
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akan dimasukkan kedalam perpustakaan tersebut. Menurut Hari (2005:3) Dalam melakukan 
penyeleksian tersebut terdapat kriteria khusus yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Judul yang sesuai dengan pendidikan dimana perpustakaan tersebut berada 
2. Judul yang sesuai dengan tingkatan pemustaka 

3. Pengarang telah terkenal dalam bidangnya 
4. Isi buku harus berkualitas, tahan lama dan tidak cepat berubah 
5. Penerbit terkenal dalam bidangnya 

6. Buku masih berada di dalam katalog dan masih beredar di dalam pasaran 

7. Tahun dan edisi terbaru 

8. Harga buku sesuai 
Perpustakaan sekolah juga mempunyai kriteria umum yang diberikan dari 

Departemen Pendidikan Nasional, jika melihat bahwa perpustakaan sekolah berada di 
bawah Departemen Pendidikan Nasional, menurut Hari (2005:4) kriteria tersebut yaitu: 

1. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 

2. Tidak membahayakan HANKAMNAS 

3. Tidak dilarang oleh pemerintah dan Kejaksaan Agung 
4. Tidak berasal dari penerbit yang dilarang 

5. Sesuai dengan Departemen Pendidikan Nasional 
6. Menunjang dalam Pendidikan Nasional 
Sedangkan untuk koleksi yang berhubungan dengan ajaran Islam menurut Asrukin 

dalam Hari (2005:5) menyebutkan bahwa kegiatan penyensoran dapat dilakukan bila 
terdapat beberapa hal sebagai berikut: 

1. Terdapat kesalahan dalam penulisan Al- Quran 
2. Terdapat kesalahan penafsiran ajaran islam 

3. Terdapat penghinaan 
4. Terdapat gambar Nabi Muhammad 
5. Terdapat kata-kata yang memicu adu domba 

 
3. Proses Sensorship yang bisa diterapkan di Perpustakaan Sekolah  

Terdapat beberapa proses yang dapat diterapkan pada kegiatan sensorship di 
perpustakaan sekolah: 

1. Pada saat pengadaan koleksi/pembelian koleksi 
Pada waktu ini, pustakwan dapat menyeleksi terlebih dahulu konten, gambar, 

serta garis besar isi buku dengan melihat deskripsi yang ditampilkan penerbit baik 
secara online ataupun pembelian offline. Atau pustakawan dapat meminta 
perwakilan dari distributor maupun penerbit untuk 
memaparkan/mempresentasikan isi buku sebagai pertimbangan apakah jadi 
membeli koleksi tersebut atau tidak. 

2. Pengecekan kembali pada koleksi yang sudah ada 
Pustakawan sebagai pengelola seluruh kegiatan di perpustakaan sekolahsecara 

rutin dapat melakukan pengecekan kembali (Screening), untuk memastikan 
sebuah koleksi layak atau tidak untuk dilayankan. Dikutip dari (Syifa, 2018), 
proses screening yaitu: 
a. Memperhatikan kembali gambar, ataupun konten secara teliti dnegan melihat 

satu persatu perhalaman buku 
b. Melihat kembali secara detail mengenai kalimat yang tidak sesuai 
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c. Memeriksa kembali kata perkata dengan teliti agar tidak ada kata yang 
terlewat 

d. Apabila ditemukan baik gambar, konten, kalimat, serta kata yang tidak sesuai 
maka pustakawan akan melakukan penyensoran dengan menutup bagian-

bagian tersebut. 
e. Selanjutya, buku dapat dialyankan kembali untuk siswa 

f. Apabila buku sama sekali tidak bisa ditutup, maka pustakawan akan benar-

benar menarik bukunya dari rak.  

3. Keluhan/masukan dari orang tua murid 
Wali/Orangtuamuridjugadapatbereperanpentingdalamkegiatansensorship, 
dimanaorangtuameruapakan guru, pendamping, 
sekaliguspengawasutamabagisiswaketika di rumah. 
Perpustakaandapatmembukaseluas-luasnyakritikmaupun saran 
terkaitkoleksidenganmenyediakankotakkritikdan saran di perpustakaansekolah. 
Ataupunorangtumuridbisasecaralangsungmenyampaikankeluhannyatentangkoleks
i yang menurutmerekatidaklayakberada di 
perpustakaansekolahpadaKepalaSekolah guru, ataupustakawan. 
Kemudianpustakawandapatmempertimbangkankembaliapakahkoleksitsbmemangl
ayak sensor atautidak. 

 
4. Kendala yang mungkin ditemui Pustakawan dalam kegiatan Sensorship di 

Perpustakaan Sekolah 

· Pada umumnya  perpustakaan sekolah belum mengatur kebijakan tertulis secara 
detail tentang penyensoran bahan  pustaka. Sehingga pustakawan dalam 
pengerjaannya hanya berpedomankan pengetahuan mereka disertai koordinasi 

dengan sesama pustakawan sekolah tsb. 

· Belum adanya batasan yang jelas mengenai kriteria-kriteria bahan pustaka yang 

wajib sensor, karena disisi lain setiap koleksi mempunyai manfaat tersendiri bagi 
setiap individu yang menggunakannya.  

 

PENUTUP 

Simpulan 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sensorship merupakan 
pembatasan/larangan untuk memproduksi, menyebarluaskan, atau menjual bahan yang 
berbahaya atau tidak pantas untuk disebarluaskan. Sensorhip penting dilakukan di 
perpustakaan sekolah untuk memastikan bahan pustaka yang ada di perpustakaan sekolah 
aman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik/warga sekolah. Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penyensoran koleksi ialah kriteria koleksi yang di sensor, kebijakan tiap 
sekolah, proses sensorship, serta kendala yang mungkin dihadapi pustakawan dalam 
melakukan sensorship. 
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Saran 

Saran yang dapat kami sampaikan ialah sebagai berikut: 
 

1. Perpustakaan perlu membuat kebijakan atau minimal alur/prosedur sensorship yang 
akan dilakukan 

2. Perpustakaan sekolah perlu membuat kategori-kategori koleksi tertentu yang perlu 
dilakukan sensorship 

3. Pustakawan pada perpustakaan sekolah harus lebih sadar akan pentingnya sensorship 

untuk menjamin kualitas dan penyebaran koleksi dikalangan siswa. 
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