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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق
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 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قِي لَ َ : qila 

تََُ ي ُمو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا أل ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 
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ِدَي ن ةَُا لف اَِضل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  al-hikmah :  ا ل ِحك م 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بِال دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 
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a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : اُِمر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ ُمُرو 

c. Hamzah Akhir 

ٌءَ :ش ي  َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah ِدي ُنََّلاَّ  billah بِا َّلاَّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 
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َََ ِةََّلاَّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah ُهمَ   فِي 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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The major purpose of this research was to analyze the facilities and 

infrastructures in the Department of Library and Archives of Wajo Regency. 
The analysis was to be conducted based on the national library standards. 
Based on the purpose of this research, several research questions were asked, 
namely: 1) How are the library facilities in the department of Library and 
Archieves of Wajo Regency based on the national library standards? 2) How 
are the library infrastructures in the department of Library and Archives of 
Wajo regency based on the national library standards? 

A qualitative field research was adopted in this study. The data sources 
of this research consisted of primary and secondary data. The data collection 
methods in this study were in the forms of observation, interview, and 
document analysis. The data analysis was conducted through 4 stages of data 
collection, data reduction, data display, and data conclusion drawing.  

The findings of this study indicated that there are thirteen facilities and 
infrastructures in the department of Library and Archives of Wajo  which are 
not based on the library national standards. Those facilities are bookshelves, 
journal shelves, reference bookshelves, magazine racks, audio racks, 
newspaper racks, catalog, cabinet, storages, reading chairs, reading tables, 
internet, bulletin boards, and blind reading equipment. However, it was 
suggested that 4 facilities had been considered to fulfill the library national 
standards, namely: work chairs, circulation desks, computers, and air 
conditioning. In terms of the infrastructure, despite the strategic location of the 
library building in the middle of the city which could be aesily accessed, it was 
evident that the building area, the collection area, the user area, and the staff 
area could be suggested not to be based on the library national standards.  

The implications of this research were twofolds: 1) It is expexted for the 
government and library personnels to increase the library facilities and 
infrastructure to be based on the library national standards and library 
accreditation standards. 2) It is expected for the government to pay particular 
attention on the conditions of the building, the collection area, the user area, 
and the staff area so that those areas could be based on the library national and 
accreditation standards. 

 
Keywords: Analysis, Facilities and Infrastructure, Department of Library and 
Archieves of Wajo Regency 
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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis sarana dan 

prasarana di Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo berdasarkan 
standar nasional perpustakaan? pokok permasalahan tersebut selanjutnya di-
breckdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 
bagaimana sarana perpustakaan di Dinas perpustakaan dan kearsipan 
Kabupaten Wajo berdasarkan standar nasional perpustakaan? 2) bagaimana 
prasarana perpustakaan di Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo 
berdasarkan standar nasional perpustakaan? 

Jenis penelitian ini tergolong pendekatan kualitatif yang berorientasi 
lapangan (field research). Adapun sumber data penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalu empat tahapan, yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga belas sarana 
perpustakaan di Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo belum 
sesuai dengan standar nasional perpustakaan, yaitu: rak buku, rak jurnal, rak 
buku referensi, rak majalah, rak audio, rak surat kabar, lemari katalog, lemari 
penitipan barang, kursi baca, meja baca, internet, papan pengumuman, alat baca 
turnanetra, dan 4 sesuai dengan standar nasional perpustakaan yaitu: Kursi 
kerja, meja sirkulasi, komputer, Ac. Prasarana perpustakaan di Dinas 
Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo belum sesuai dengan standar 
nasional perpustakaan diantaranya: luas gedung, luas area koleksi, luas area 
pemustaka, dan luas area staf, akan tetapi lokasi perpustakaan sudah strategis 
terletak di tengah Kota Kabupaten Wajo dan berada di samping lapangan 
merdeka, sehingga pengunjung dengan mudah untuk mengakses perpustakaan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Sarana perpustakaan sebaiknya 
meningkatkan jumlah sarana perpustakaan agar sesuai dengan standar nasional 
perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan. 2) Prasarana perpustakaan 
perlu adanya perhatian pemerintah daerah melihat kondisi gedung, luas area 
koleksi, luas area pemustaka, luas area staf belum sesuai dengan standar 
nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan. 

 
Keywords: Analisis, Sarana dan Prasarana, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kabupaten Wajo. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa informasi baik dalam 

bentuk bahan pustaka cetak maupun elektronik. Pelayanan diberikan kepada 

masyarakat untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Perpustakaan merupakan salah satu lembaga penyelenggara pendidikan 

yang turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui 

perpustakaan masyarakat mendapatkan pendidikan di luar pendidikan formal, yang 

membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan karena kebutuhan pokok 

yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat menjawab tantangan hidup. 

Kebutuhan informasi didasarkan pada dorongan untuk memahami, menguasai 

lingkungan, memuaskan keingintahuan (curiosity), dan penjelajahan (exploratory), 

kemudian informasi yang diperoleh dari sumber informasi dapat digunakan untuk 

menambah pengalaman, memperoleh informasi mutakhir, memperoleh pengetahuan 

sesuai kebutuhan dan mengembangkan diri.1 

Salah satu aspek penilaian yang dapat menentukan kualitas suatu 

perpustakaan yaitu ada atau tidaknya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada 

dalam suatu perpustakaan atau lembaga pendidikan tersebut. Dalam konteks ini, 

suatu perpustakaan dinilai maju dan berkualitas dapat dilihat dari ketersediaan sarana 

                                                           
1Lasa Hs, Informasi Perpustakaan, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 150. 
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dan prasarana yang mendukung suatu aktifitas yang ada dalam perpustakaan dalam 

mengembangkan kemajuan suatu perpustakaan aspek sarana dan prasarana 

merupakan suatu hal yang sangat fundamental keberadaannya demi menjaga 

kekuasaan dari para pemustaka dan user. Oleh karena itu, seharusanya perpustakaan 

perlu memperhatikan pelayanan prima perpustakaan tersebut dengan mengadakan 

dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. 

Perpustakaan merupakan salah satu faktor yang turut memperlancar 

pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan Perpustakaan. Tanpa ada ruangan yang 

memadai tidak akan dapat dijalankan tugas-tugas perpustakaan dengan baik karena 

itu perlu adanya penataan sarana dan prasarana perpustakaan, agar dapat memberikan 

kenyamanan, sehinngga minat kunjung dan minat baca pemustaka meningkat. 

Sarana perpustakaan dikategorikan baik jika telah mencapai standar minimal 

yang ditetapkan seperti mencukupinya bahan koleksi perpustakaan. Sarana yang 

baik sangatlah penting untuk dapat mempermudah pengguna dalam 

memanfaatkannya, baik dalam hal memanfaatkan koleksi perpustakaan maupun 

dalam hal memanfaatkan media pendidikan lainnya yang terdapat di dalam 

perpustakaan. Jika disaranai dengan baik perpustakaan dapat bermanfaat baik pula 

bagi pengguna karena secara tidak langsung perpustakaan akan menyediakan 

informasi yang dibutuhkan sehingga menarik pengunjung untuk memanfaatkan 

perpustakaan. Pendapat lain yang menyatakan bahwa “Perpustakaan adalah suatu 

ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau gedung tersendiri yang berisi buku-
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buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga mudah untuk 

dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca”.
2 

Adapun firman Allah Swt yang berkaitan dengan perpustakaan sarana dan 

prasaraa Q.S. Shaf/61:4 

                          

Terjemahnya: 
 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) 
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-
Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu 
bangunan yang tersusun koko.3 

 
Menurut M. Quraish Shihab Ayat di atas, bahwa  Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah dalam 

keadaan bersatu seperti bangunan yang kokoh.4 

Dalam surat ini bahwa bangunan perpustakaan yang kokoh akan menjadi 

tempat ladang mencari ilmu yang mana belajar sama halnya dengan berperang untuk 

menegakkan Agama Allah apa bila kita hubungkan dengan perpustakaan  bisa 

dimaknai bahwa perpustakaan memberikan kebutuhan informasi pemakai, karena 

perpustakaan menyediakan koleksi yang berisi bahan-bahan rujukan, memberikan 

pengajaran dan ilmu pengetahuan serta tempat belajar sumber hidup. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam ayat Al Quran bahwa orang-orang yang berilmu akan 
                                                           

2Sutarno Ns, Perpustakaan dan masyarakat. (Jakarta: Sagung Seto, 2006) h. 11-12. 
3Depertemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan (Jakarta:Lautan Lestari. 2010), h.551. 
4M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, (Jakarta: 

Lentera hati, 2002), h. 129. 
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mendapatkan perlindungan dari Allah dan karunia bagi hambanya. Tanpa ilmu maka 

kita akan tertinggal jauh dari orang-orang lain 

Berhasil tidaknya suatu pepustakaan dalam melaksanakan fungsinya memberi 

pelayanan kepada pengguna dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. pengaruh 

gedung/ruangan perpustakaan sering menjadi masalah yang besar di indonesia. 

Untuk memastikan fungsi perpustakaan terlaksana sebagaimana mestinya, harus 

memperhatikan pembangunan gedung dan penempatan gedung. Pembangunan dan 

penempatan gedung harus tepat dan memenuhi persyaratan sebagai perpustakaan, 

dengan demikian tujuan utama perpustakaan dapat dicapai. 

 Namun kenyataan yang kita lihat pada saat ini adalah banyak penempatan 

gedung/ruangan perpustakaan yang tidak tepat, misalnya pemilihan letak 

gedung/ruang perpustakaan yang salah membawa akibat kurang terjangkaunya 

perpustakaan dengan mudah oleh pengguna. Pada saat perpustakaan berkembang, 

gedung/ruang tidak memungkinkan untuk dilakukan perluasan yang semestinya baik 

secara horizontal maupun vertikal.  

Dalam merencanakan dan membangun gedung perpustakaan pihak 

perpustakaan harus diikut sertakan dan bekerjasama dengan pihak perencana atau 

arsitek yang ditugaskan merencana gedung perpustakaan tersebut. Perencanaan 

gedung yang baik akan menghasilkan tempat kerja yang efisien, nyaman dan 

menyenangkan bagi staf perpustakaan maupun bagi pegunjung perpustakaan, dengan 

menghasilkan gedung yang efesien, perencana pembangun gedung memerlukan 
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pemahaman tentang pembangunan gedung untuk memberikan kenyamanan terhadap 

pengunjung di perpustakaan.5 

Gedung perpustakaan merupakan tempat khusus yang di desain sesuai  

fungsi dan kebutuhan perpustakaan Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

mendesain ruang di perpustakaan sebagai berikut, penataan ruang, pencahayaan, 

pewarnaan,  dan pengaturan udara. Namun demikian di beberapa perpustakaan 

setiap ruang di perpustakaan dijadikan satu yang menimbulkan tidak rapi. 

Keberhasilan bagi pustakawan dalam mekakukan pelayanan penataan ruang 

merupakan bagian terpenting dalam mendesain perpustakaan, akan lebih baik jika 

lahan yang dimiliki perpustakaan luas untuk memisahkan ruang sirkulasi, ruang 

referensi, ruang koleksi tandon, ruang kerja pustakawan, ruang pameran, dan ruang 

belajar yang lebih lapang agar kesannya tidak sempit dan membuat pemustaka lebih 

nyaman. 

Bangunan yang khusus didirikan untuk gedung perpustakaan dalam konteks 

Indonesi masih belum banyak dan tidak memenuhi persyaratan. Hal ini berdampak 

pada pencapaian fungsi perpustakaan yang tidak maksimal.6 Masalah lokasi dari 

setiap kegiatan pembangunan baik secara nasional maupun secara ragional harus 

                                                           
5Sulistyo Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan. (Yogyakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 

1991) h, 29. 
6Mastini Hardjo Prakoso, Pedoman Perpustakaan Umum,(Jakarta: Pusat Pembinaan 

Perpustkaaan, 1977), h.36. 
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dipertimbangkan dan dipilih dengan tepat supaya kegiatan tersebut dapat 

berlangsung secara produktif dan efisien.7 

Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Wajo terbentuk pada tahun 2009 

berdasarkan UU No. 41 tahun 2007 tentang perpustakaan dan diperkuat dengan 

PERDA tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemkab Wajo.8 

Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo, menempati 

gedung yang beralamat di Jalan Masjid Raya No. 6 Sengkang. Gedung ini memiliki 

desain yang sederhana dan penataan ruang serta dilengkapi dengan sarana penitipan 

tas, sirkulasi, wifi, ruang multimedia, ruang baca,koleksi umum, koleksi referensi, 

dan toilet, Pustakawan-pustakawan selalu berusaha menata ruangannya agar nyaman 

digunakan oleh pemustaka. 

Tata ruang yang baik tentunya harus berpedoman pada kaidah-kaidah 

perpustakaan yang memuat tentang aturan penataan ruangan. Berdasarkan 

pengamatan ditemukan fakta bahwa tata ruang perpustakaan tidak sesuai dengan 

perpustakaan sekolah lainnya, dikarenakan tata ruang pengadaan, pengembangan, 

dan sirkulasi menjadi satu. Penataan terhadap tata ruang perpustakaan perlu 

diperhatikan agar tingkat kenyaman pengunjung saat datang ke perpustakaan tidak 

menurun. 

                                                           
7Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 

2010), h. 12. 
8Anonim,. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Wajo Wajo, (Sengkang: Dinas,2017), h. 

7. 
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Letak gedung di Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo juga 

dinilai strategis karena berada di dekat pusat kota. Gedung ini tidak terlalu jauh 

dengan kantor dan beberapa sekolah sehingga bermanfaat karena secara tidak 

langsung perpustakaan akan menyediakan informasi yang dibutuhkan sehingga 

menarik pengunjung untuk memanfaatkan perpustakaan. Gedung perpsutakaan di 

Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo senantiasa untuk memberikan 

kenyamanan kepada pemustaka ketika menggunakan layanan di perpustakaan. 

namun perlu dipahami bahwa selera setiap pemustaka berbeda-beda. pandangan 

pemustaka satu dengan lainnya berbeda terhadap tata ruang perpustakaan.  

Berdasarkan UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan bab kedua tentang 

perpustakaan umum pasal 22 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang 

koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan 

memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.9 

Penyelenggaraan perpustakaan umum harus memiliki pedoman atau standar yang 

jelas, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan kebutuhan informasi 

sesuai dengan pemustaka.10 Hal tersebut berlaku bagi pemustaka perpustakaan 

umum yang berbeda latar belakang pendidikannya. Perpustakaan tersebut harus 

                                                           

 9Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 
35. 

10
Hasnidar, “Faktor Penghambat Minat Pemustaka dalam Pemanfaatan Pelayanan Referensi 

UPT Perpustakaan Universitas Riau”, Jurnal Gema Pustakawan Vol. 1. No. 1. Mei 2013, hal. 8 
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mampu menganalisis kebutuhan pemustaka dan memenuhi kebutuhan pemustaka 

baik dari koleksi, sarana prasarana, layanan, dan teknologi informasi 

Penjelasan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam Bagaimana Sarana 

dan Prasarana Perpustakaan di Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo 

dalam memenuhi standar Nasional Perpustakaan, maka dari itu peneliti mengambil 

judul Analisis Sarana dan Prasarana Perpustakan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka deskripsi fokus penelitian ini 

adalah : 

a. Sarana Perpustakaan 

Sarana Perpustakaan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan pelayanan 

yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, segala 

sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pengguna.11 Dalam 

hal ini fasilitas yang dimaksud ialah Rak buku biasa dan rak buku referensi, Rak 

                                                           
11Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 119. 
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majalah dengan berbagai ukuran dan bentuk, Lemari katalog, juga dengan berbagai 

ukuran dan corak Kursi baca dan kursi kerja terdiri dari berbagai bentuk (segi empat 

dan/atau bulat) dapat berbentuk sofa untuk anak-anak, remaja, dan orangdewasa/tua, 

Meja baca dan meja kerja terdiri dari berbagai corak seperti kursi bacadan kursi 

kerja, Meja peminjaman yang dapat berbentuk huruf L, U, atau bentuk memanjang. 

Meja peminjaman biasanya terdiri atas beberapa unit yangdapat dipisah-pisah, Meja 

studi khusus (study carrel) Rak surat kabar, Meja untuk kamus, Meja untuk atlas, 

Papan Pameran (Display), Kereta Buku (Trolly), Bangku pijakan atau tangga, Lemari 

penyimpanan alat-alat audio-visual. 

b. Prasarana Perpustakaan 

Menurut Standar Nasional Perpustakaan tentang prasarana perpustakaan 

harus mempunyai luas gedung sekurang-kurangnya 0,008 m2 per kapita dikalikan 

jumlah penduduk, Memenuhi standart kesehatan, keselamatan, kenyamanan 

ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanaan, dan sirkulasi udara Perencanaan 

gedung memungkinkan pengembangan fisik, memenuhi aspek teknologi, ergonomik, 

konstruksi, lingkungan, efektifitas, efesiensi, dan kecukupan Berbentuk permanen, 

Memperhatikan kekuatan dan memenuhi persyaratan konstruksi lantai untuk ruang 

koleksi perpustakaan, Dilengkapi atau difasilitasi sarana kepentingan umum seperti 

toilet, dan area parker, serta lokasi dan lahan perpustakaan  Berada pada lokasi yang 

mudah dilihat, dikenal, dan dijangkau masyarakat, dibawah kepemilikan atau 

kekuasaan pihak pemerintah daerah, Memiliki status hukum yang jelas dan Jauh dari 

lokasi rawan bencana. 
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c. Standar Nasional Perpustakaan 

Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang dimaksudkan adalah perbuatan 

menerapkan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, 

pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum negara kesatuan 

RI.12 Standar nasional perpustakaan kabupaten/kota13 yang membahas tentang 

standar koleksi perpustakaan, standar sarana prasarana, standar pelayanan 

perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar 

pengelolaan perpustakaan. 

Tabel 1.1. Uraian Fokus dan Deskripsi Fokus 

No Fokus  Deskripsi Fokus 

    1. Sarana - Rak buku  

- Rak jurnal 

- Rak buku referensi 

- Rak majalah 

- Rak audio visual 

- Rak surat kabar 

- Lemari katalog 

- Lemari Penitipan barang  

- Kursi baca  

                                                           
12Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-Undangan. (Jakarta: DPR, 

2014), h.34. 
13Perpustakaan Nasional RI, SNP 009:2011, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 7. 
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- Kursi kerja  

- Meja baca  

- Meja kerja 

- Meja sirkulasi 

- PapanPameran/pengumuman 

- Perangkat komputer 

- Jaringan internet 

- Alat baca tuna netra 

- AC. 

2. Prasarana Perpustakaan - Luas gedung/ruang 

perpustakaan 

- Luas area koleksi 

- Luas area untuk staf 

- Letak lokasi perpustakaan 

- Standart kesehatan, 

keselamatan, kenyamanan 

ketenangan, keindahan, 

pencahayaan, keamanaan, dan 

sirkulasi udara 

- kepentingan umum seperti toilet, 

dan area parkir 
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Berdasarkan fokus penelitian yang muncul berkaitan dengan standar sarana dan 

prasana Perpustakaan di Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo sesuai 

dengan standar nasional perpustakaan sangatlah diperlukan dalam penelitian ini, 

maka dari itu deskripsi fokus penelitian ini adalah mengetahui sarana di Dinas 

perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo berdasarkan standar nasional 

perpustakaan serta  prasarana yang ada di Dinas perpustakaan dan kearsipan 

Kabupaten Wajo memenuhi standar nasional perpustakaan. 

C. Rumusan Masalah 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis sarana dan prasarana 

perpustakaan di Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Wajo berdasarkan 

standar nasional perpustakaan. Pokok masalah tersebut selanjutnya diketengahkan ke 

dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu :   

1. Bagaimana Sarana Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan ? 

2. Bagaimana Prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan ? 

D.  Kajian Pustaka 

Tulisan Rudi Sumadi pada Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi yang 

berjudul “Peranan Desain Interior Perpustakaan Bagi Pemustaka Di Perpustakaan 

P3DSPBKP” menjelaskan bahwa gedung merupakan salah satu faktor yang esensial 

untuk sebuah perpustakaan, karena gedung sangat berpengaruh terhadap kenyamanan 

pemustaka ketika berada di perpustakaan. Dengan desain interior perpustakaan yang 
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indah dan nyaman maka akan sangat mempengaruhi penyerapan ilmu yang 

dipelajarinya sehingga dapat diharapkan akan melahirkan ide-ide baru atau gagasan 

baru dalam melakukan kegiatan penelitian. Desain interior perpustakaan p3dspbkp 

dibuat untuk memberikan kepuasan kepada para pemustaka khususnya para peneliti, 

namun dalam pelaksanaanya masih mengalami hambatan dikarenakan alokasi dana 

belum dapat terealisasi dengan baik.14  

Penelitian lain yang dilakukan Widiyastuti pada Jurnal Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi yang berjudul “Desain Perpustakaan Ideal Di Era Modern” menjelaskan 

bahwa Perkembangan zaman menuntut pula perkembangan di berbagai bidang 

kehidupan termasuk perpustakaan. Perpustakaan diibaratkan sebagai sebuah sistem 

informasi yang memiliki tiga elemen pokok yaitu hardware, software dan braindware. 

Hardware disini adalah Interior gedung, software adalah layanan dan braindware 

adalah pustakawan.Dalam artikel ini penulis berupaya memaparkan ide atau gagasan 

mengenai konsep perpustakaan yang ideal ditinjau dari elemen interior, layanan dan 

pustakawannya. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bagi para 

pengelola perpustakaan di era modern.15 

 

 

 

                                                           

14RudiSumadi,“Peranan Desain Interior Perpustakaan Bagi Pemustaka Di Perpustakaan 

P3DSPBKP, Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 2, No, 2 (2017). 
15Widiyastuti, “Desain Perpustakaan Ideal Di Era Modern” Jurnal Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi, 2, No 2 (2017). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis sarana perpustakaan di Dinas perpustakaan dan kearsipan 

Kabupaten Wajo berdasarkan standar nasional perpustakaan  

b. Untuk menganalisis prasarana perpustakaan di Dinas perpustakaan dan 

kearsipan Kabupaten Wajo berdasarkan standar nasional perpustakaan 

2. Kegunaan Penelitian 

Melihat tujuan dari diadakanya penelitian ini, maka adapun kegunaan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

a. Secara teoritis; penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan bagi 

pengembangan keilmuan Perpustakaan serta menjadi penambah referensi 

keilmuan bagi Konsentrasi Perpustakaan Informasi Islam di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, Khususnya dalam ranah teori-toeri Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian sesudah 

maupun sebelumnya dalam Analisis Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, sehingga nantinya akan ditemukan 

format baru yang lebih efektif. Serta diharapkan bisa memberikan informasi dan 

kajian praktis tentang sarana dan prasarana perpustakan berstandar Nasional 

Perpustakaan yang efektif.  

b. Peneliti berharap dapat menambah wawasan mengenai sarana dan prasarana 

perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional perpustakaan serta 

informasi dan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang analisis sarana dan 
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prasarana perpustakan berdasarkan standar nasional perpustakaan, penelitian ini 

juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sarana dan prasarana 

perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

Sarana dan prasarana perpustakaan adalah semua barang, perlengkapan 

dan perabot ataupun inventaris yang harus disediakan di perpustakaan. Sarana 

dan prasarana perpustakaan untuk setiap jenis perpustakaan jumlah dan jenisnya 

tidak sama. Namun sekurang-kurangnya harus memiliki perlengkapan, perabot 

dan peralatan.Sarana dan prasarana perpustakaan harus memperhatikan model, 

tipe, mutu, ukuran, jumlah, jenis, warna, dan lain sebagainya. Hal ini penting 

agar semua barang dan benda tersebut dapat dipergunakan secara maksimal dan 

sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Tujuan dan Manfaat Sarana  Prasarana 

Perpustakaan yani, Memperoleh efektivitas kegiatan dan efisiensi waktu, tenaga 

dan anggaran, Menciptakan lingkungan yang aman suara, nyaman cahaya, 

nyaman udara dan nyaman warna, Meningkatkan kualitas pelayanan, dan 

Meningkatkan kinerja petugas perpustakaan.1 Dapat menciptakan image baru 

bagi perpustakaan yang mana diharapkan dapat menimbulkan kembali minat 

membaca dan menarik pengunjung, Perpustakaan tersebut dapat memberikan 

pengalaman baru dalam membaca, berbagai pengetahuan, merangsang kreatifitas 

pengunjung dan mempermudah aktivitas dengan memperhatikan kenyamanan 

baik secara fisik, visual, maupun psikologi, Dapat menunjang fasilitas, kegiatan-

kegiatann rutin di perpustakaan, dan memberikan pengalaman baru bagi 

pengunjung yang datang sekaligus berkolaborasi memperkenalkan karya-karya 

seniman dan penulis lokal ke masyarakat luas.Penataan ruangan yang baik dapat 

                                                           
1Lasa Hs, Membina Perpustakaan Madrasah dan Sekolah Islam, (Yogyakarta: Adicita 

Karya Nusa, 2005), hal. 148. 
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memberikan keteraturan aktivitas pemustaka, selain itu memberikan 

kenyamanan untuk pemustaka.2 

1.  Sarana perpustakaan 

 Sebuah perpustakaan harus memiliki sarana yang baik dan memadai 

untuk menjalankan fungsinya. Sarana atau yang sering desebut perlengkapan 

perpustakaan merupakan peralatan yang diperlukan untuk menunjang pelayanan 

kepada pengunjung serta menunjang pengolahan bahan pustaka dan kegiatan 

ketatausahaan. Peralatan perpustakaan terdiri dari peralatan habis pakai dan 

peralatan tahan lama.3 

Sarana adalah alat pendukung yang digunakan dalam sebuah 

perpustakaan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia sarana adalah 

segala sesuatu yang dapat dipakai, propaganda capai maksud atau tujuan, alat 

media, syarat, upaya dan sebagainya. Sarana adalah semua perangkat, peralatan, 

bahan dan perabot yang secara langsung dapat dipergunakan untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

nomor 24 tahun 2007, Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat 

dipindah-pindah. Dari beberapa pendapat di atas, bahwa yang dimaksud dengan 

sarana adalah perlengkapan secara langsung untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. 

Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan pelayanan yang berfungsi 

sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga sosial 

dalam  rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan 

                                                           
2
Eka Susanti, “Desain Interior Perpustakaan Sebagai Sarana Edukasi dan Hiburan 

dengan Konsep Post Modern, “Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Jurnal Sains dan Seni 
Pomits, Vol. 3 No. 1 (2014): hal. 37. 

3Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 154. 
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organisasi kerja itu atau segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan 

dinikmati oleh pengguna.4 Sarana adalah kelengkapan bangunan yang berkaitan 

dengan pengendalian yang lebih baik dan efisien yang diperoleh dari keamanan 

dan kenyamanan.5  

Sarana perpustakaan menjadi sisi lain yang perlu diperhatikan dalam 

pengelolaan perpustakaan. Seringkali yang menjadi masalah perpustakaan adalah 

masalah ketiadaan atau ketidakberdayaan sarana, mulai dari ketiadaan tempat, 

ketiadaan koleksi, ketiadaan sarana pendukung, dan sarana prasarana lainnya. 

Biasanya tiap tingkatan perpustakaan mempunyai karakteristik masing-masing 

dalam perencanaan sarana.6 

Sarana lainnya yang perlu diperhatikan di perpustakaan yaitu dekorasi dan 

cat ruangan. Dekorasi dan cat ruangan tidak menyilaukan dan hindari agar 

matahari tidak langsung mengenai koleksi. Jika menggunakan cahaya lampu, agar 

menggunakan jenis lampu yang sinarnya tidak menyilaukan. Suhu udara dalam 

ruangan perpustakaan juga harus mendapat perhatian yang baik, penggunaan alat 

pendingin udara seperti AC dan kipasangin memerlukan pengaturan yang standar, 

suhu yang terlalu panas tidak memberikaan rasa nyaman kepada pengguna yang 

berada di ruang perpustakaan, demikian sebaliknya suhu yang terlalu dingin dapat 

menimbulkan kelembaban pada koleksi sehingga cepat rusak.7 perpustakaan 

merupakan segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memudahkan pengguna 

dalam memanfaatkan perpustakaan, serta memudahkan kegiatan perpustakaan 

                                                           
4Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 119. 
5Warsito Adi Nugroho, Pengaruh Sarana Perpustakaan dan Kinerja Pustakawan 

terhadap Minat Baca Siswa SMA Negeri 1 Pat (Skripsi, Fakultas Ekonomi UNNES, 2011), h.15. 
6M.T. Sumantri. Panduan Pennyelenggaraan Perpustakaaan Sekolah.(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2006), h.9. 
7Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 

Offline Versi 1.5.1, (Ebta Setiawan, 2010-2013), h.20. 
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berjalan dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi offline, sarana 

diartikan sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan. 

Sedangkan perpustakaan yaitu tempat, prasarana, ruang yang disediakan untuk 

pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku atau koleksi majalah, dan bahan 

kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari dan dibicarakan. Dari 

pengertian di atas dapat kita ketahui yang bahwasanya sarana perpustakaan 

merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi perpustakaan sebagai 

tempat untuk pemeliharaan dan pengunaan koleksi atau informasi. 

Sedangkan penjelasan lainnya mengemukakan bahwa sarana perpustakaan 

adalah segala peralatan dan perabotan serta berbagai alat bantuan lainnya yang 

disediakan oleh perpustakaan, semuanya berfungsi sebagai sarana yang 

memudahkan pemanfaatan koleksi informasi dan sumber informasi yang ada di 

perpustakaan.8 

Sebuah perpustakaan, selain dilengkapi dengan koleksi yang memadai 

juga perlu adanya ketersediaan sarana yang dapat menunjang pengelolaan dan 

pemanfaatan perpustakaan oleh pustakawan dan pengguna. Sarana Perpustakaan 

banyak jenis dan ragamnya tergantung kebutuhan setiap perpustakaan. Umumnya 

untuk mengelola perpustakaan memerlukan beberapa sarana, seperti prasarana/ 

ruangan perpustakaan, Perabotan perpustakaan dan peralatan perpustakaan, media 

penelusuran koleksi serta media dan koleksi audio visual. 

Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan 

semakin besar jumlah koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya 

(1.000 judul penambahan sebanyak 10%, 1.500 judul penambahan sebanyak 8%, 

2.000 judul dan seterusnya penambahan sebanyak 6%).9 

                                                           
8Yusuf Pawit M. dan Yaya Suhendra, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah, 

(Jakarta: Kencana, 2007), h. 67. 
9Perpustakaan Nasional RI, SNP 009:2011, h. 49. 
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Penyusunan koleksi bahan pustaka di perpustakaan juga menjadi hal 

yang penting untuk diperhatikan. Penempatan koleksi pada rak buku atau tempat 

tertentu untuk digunakan oleh pengunjung terbagi atas dua cara. Pertama, adalah 

penempatan tetap, yaitu setiap koleksi yang sudah ditempatkan pada suatu 

tempat seterusnya berada di tempat tersebut, tidak berubah. Kedua, penempatan 

tidak tetap artinya penempatan koleksi bahan pustaka senantiasa berubah-ubah.10 

 Sementra itu, menurut Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang 

perpustakaan, yang dimaksud koleksi perpustakaan adalah semua informasi 

dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media 

yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan. 

Sarana perpustakaan menyediakan sekurang-kuranya meliputi:  

a. rak buku (30 buah) 

b. rak majalah (3 buah) 

c. rak audio visual (2 buah) 

d. rak buku referensi (7 buah) 

e. meja (100 buah) 

f. meja kerja (20 buah) 

g. laci katalog (2 buah) 

h. kursi baca (100 buah) 

i. perangkat komputer  (5 unit)   

j. alat baca tunanetra (5 unit) 

k. AC (1 buah)  

l. rak surat kabar (2 buah) 

m. jaringan internet lemari penitipan tas (2 buah)  

                                                           
10Sutarno Ns, Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Sagung Seto, 

2006), h. 45. 
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1. Penyedian komputer internet 

Setiap 10.000 jumlah penduduk, sekurang-kurangnnya disediakan 1 unit 

komputer yang terkonekdi dengan internet dan perpustakaan memanfaatkan dan 

mendayagunakan sarana komputer untuk mengembangankan e-library 

(perpustakaan digital) dan kepentingan pelayanan akses informasi11 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa prasarana/ruangan perpustakaan berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan bahan pustaka, aktivitas layanan perpustakaan dan tempat bekerja 

pustakawan. Lokasi prasarana/ruangan perpustakaan yang baik harus berada di 

lokasi yang mudah dijangkau oleh pengguna. Demikian juga tata ruang 

perpustakaan diatur dengan baik agar aktifvitas layanan perpustakaan berlangsung 

dengan lancar, pengawasan dan pengamanan koleksi dapat dilaksanakan dengan 

baik. 

a) Perabotan perpustakaan 

 Setiap perpustakaan memerlukan perabotan untuk menunjang pengelolaan 

dan pelayanan kepada pengguna. Perabotan perpustakaan merupakan sarana 

pendukung atau perlengkapan perpustakaan yang digunakan perpustakaan agar 

dapat mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan oleh pustakawan serta 

mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna.12 

 Sebuah perpustakaan tidak cukup hanya mempunyai koleksi pustaka/buku 

dan ruang perpustakaan, tetapi juga harus mempunyai peralatan perpustakaan 

yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. perabotan 

perpustakaan berupa peralatan mobiler yang diperlukan untuk mengakomodir 

koleksi, tempat bekerja staf, dan tempat pembaca/belajar para pengunjung 

                                                           
11Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan Umum Kabupaten /Kota 

(2011),  h.5 
12Aa Kosasih. , Jurnal Pustakawan 5, No. 2, (November 2009), h. 4. 
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perpustakaan. Beberapa mobiler yang diperlukan hampir di setiap perpustakaan 

adalah: 

(1) Rak buku biasa dan rak buku referensi 

(2) Rak majalah dengan berbagai ukuran dan bentuk 

(3) Lemari katalog, juga dengan berbagai ukuran dan corak Kursi baca dan 

kursi kerja terdiri dari berbagai bentuk (segi empat dan/atau bulat) dapat 

berbentuk sofa untuk anak-anak, remaja, dan orangdewasa/tua. 

(4) Meja baca dan meja kerja terdiri dari berbagai corak seperti kursi bacadan 

kursi kerja 

(5) Meja peminjaman yang dapat berbentuk huruf L, U, atau bentuk 

memanjang. Meja peminjaman biasanya terdiri atas beberapa unit 

yangdapat dipisah-pisah 

(6) Meja studi khusus (study carrel) 

(7) Rak surat kabar 

(8) Meja untuk kamus 

(9) Meja untuk atlas 

(10) Papan Pameran (display) 

(11) Kereta Buku (trolly) 

(12) Bangku pijakan atau tangga 

(13) Lemari penyimpanan alat-alat audio-visual, dsb.13 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perabotan 

perpustakaan adalah semua sarana perpustakaan yang diletakkan sesuai dengan 

fungsinya masing- masing. Semua sarana perabotan perpustakaan tersebut 

disediakan untuk memudahkan pengelola perpustakaan dan juga untuk kepuasan 

pengguna perpustakaan. 

                                                           

 13Muchyidin dan Sasmitamihardja, Panduan Penyelenggara Perpustakaan Umum,  h. 71 
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b. Peralatan perpustakaan 

Peralatan perpustakaan adalah barang- barang- barang yang diperlukan 

secara langsung dalam mengerjakan tugas atau kegiatan di perpustakaan. Yang 

termasuk dalam perlengkapan perpustakaan antara lain: 

1. Buku pedoman perpustakaan 

2. Buku klasifikasi 

3. Kartu katalog 

4. Buku induk 

5. Kantong buku 

6. Lembar tanggal kembali 

7. Leber 

8. Cap inventaris 

9. Cap Perpustakaan 

10. Bak stempel 

11. Kartu pemesanan 

12. Mesin ketik/komputer 

13. Lem, dan lain-lain.14 

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa peralatan perpustakaan adalah Semua 

perlengkapan perpustakaan yang disediakan perpustakaan untuk dinikmati oleh 

pengguna perpustakaan, serta memperoleh kenyamanan dan kepuasan pengguna 

perpustakaan. 

c. Media Penelusuran Informasi 

Sistem penelusuran atau temu-balik informasidi perpustakaan merupakan 

unsur yang sangat penting. Tanpa sistem temu-balik, pengguna akan mengalami 

kesulitan mengakses sumber infurmasi yang tersedia di perpustakaan. Sebaliknya, 

                                                           
14

Aa Kosasih. “Jurnal Pustakawan 5, No. 2, (November 2009), h. 5. 
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perpustakaan akan mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan sumber 

informasi yang tersedia kepada pengguna, bila sistem temu-balik yang memadai 

tidak tersedia. Salah satu sistem temu-balik yang umum dikenal di perpustakaan 

adalah katalog perpustakaan, pengguna dapat melakukan akses ke koleksi 

perpustakaan. Perpustakaan menginformasikan keadaan sumber daya informasi 

yang dimilikinya kepada pengguna melalui katalog.15 

Pada perpustakaan konvesional biasanya menggunakan media penelusuran 

informasi berupa katalog berbentuk kartu. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi, pada perpustakaan modern saat ini umumnya sudah 

menggunakan katalog elektronik sebagai media penelusuran koleksi. Katalog ini 

dikenal dengan sebutan Online Public Access Catalog (OPAC).16 Jadi, Istilah 

Online Public Access Catalog mempunyai pengertian sebagai suatu sistem 

penelusuran sumber informasi oleh masyarakat pengguna dengan menggunakan 

computer yang terhubung kepangkalan data. 

d. Media dan Koleksi Audio Visual 

Sebagaimana telah jelaskan di atas, koleksi perpustakaan tidak hanya 

berbentuk buku atau tercetak, tetapi juga terdapat dalam bentuk audio visual. 

Biasanya koleksi audio visual baru dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan 

menggunakan audio visual, Media audio visual yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, dan 

media ini di bagi ke dalam 2 jenis yaitu audio visual diam yang menampilkan 

suara dan visual diam seperti film sound slide, dan audio visual gerak yaitu media 

yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, 

                                                           
15Basuki, Sulistyo. Pengantar Ilmu Perpustakaan. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1993), h. 23. 
16Dwiyanto, Agus dkk. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 12. 
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video, kaset dan VCD.17 Sedangkan yang dimaksud dengan audio visual adalah 

koleksi perpustakaan yang dibuat atas hasil teknologi elektronik, bukan hasil 

cetakan dari kertas. Koleksi audio visual berasal dari bahan- bahan non 

konvesional, contohnya film suara, kaset video, tipe rekorder, slide suara dan lain- 

lain.18 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam media dan 

koleksi audio visual terdapat dua unsur yang saling bersatu yaitu audio dan visual. 

Adanya unsur audio memungkinkan pengguna perpustakaan dapat menerima 

informasi melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan pengguna 

perpustakaan dapat menerima informasi melalui bentuk visualisasi atau gambar. 

Selain jenis koleksi diatas, sarana internet juga termasuk ke dalam jenis media 

audio visual. Melalui jaringan internet, pengguna perpustakaan dapat menelusuri 

informasi, baik informasi dalam bentuk suara maupun dalam bentuk visual atau 

gambar. 

Menurut Standarisasi Nasional Perpustakaan (SNP) tentang sarana 

perpustakaan, perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan 

koleksi dan layanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan 

kenyamanan pemustaka, seperti berikut. 

1) Perabot kerja: 1 set/pengguna: Dapat menunjang kegiatan memperoleh 

informasi dan mengelola perpustakaan. Minimum terdiri atas kursi dan 

meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, 

dan meja multimedia. 

2) Perabot penyimpanan: 1 set/perpustakaan: Dapat menyimpan koleksi 

                                                           
17Syaiful B. Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h.31. 
18Pawit M. Yusuf dan Yahya Suhendra, Pedoman Penyelenggara Perpustakaan Sekolah 

(Jakarta: Kencana, 2007), h. 10. 
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perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan, 

minimum terdiri atas rak buku, rak majalah, raka surat kabar, lemari/laci 

katalog, dan lemari yang dapat dikunci.  

3) Peralatan multimedia: 1 set/perpustakaan: Sekurang-kurangnya terdiri atas 

1 set komputer.  

4) Perlengkapan lain 1 set/perpustakaan Minimum terdiri atas buku inventaris 

untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk 

pengatalogan bahan pustaka yaitu Bagan Klasifikasi, Daftar Tajuk Subjek 

dan Peraturan Pengatalogan, serta papan pengumuman.19 

Sarana perpustakaan adalah unsur yang muthlak harus ada di 

perpustakaan. Tanpa adanya sarana, perpustakaan tidak berarti apa-apa di mata 

pemustaka. Bisa jadi suatu perpustakaan yang prasarananya besar dan megah, 

namun di dalamnya hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sarana, maka akan 

mempengaruhi tingkat kunjung pemustaka. Sarana perpustakaan menjadi salah 

satu indikator yang dijadikan pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan.20 

Sarana prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah 

sesuatu. Adanya sarana yang menunjang kegiatan, maka tujuan kegiatan tersebut 

akan dapat terbantu dalam pencapaiannya. Kurikulum tidak akan berjalan sesuai 

tujuannya jika tidak ditunjang dengan keberadaan sarana sekolah, atau dengan 

kata lain kurikulum .tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai tujuan proses 

pembelajaran. 

                                                           
19Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi, diakses melalui situs 

http://www/pnri.go.id/filedownl=Attachment%5CPedoman%5Cstandar%20nasional%20perpustak
aan-sekolah.pdf, pada tanggal 25 April 2015  

20Nanda Bisma, Iswadi, dan Jumin. Pengaruh Sarana Prasarana Dan Perabot  Terhadap 
Tingkat Kunjung Pemustaka  Di Unit Pelayanan Teknis  Universitas Islam Sultan Agung. (Jakarta: 
Kencana, 2006), h. 12. 
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1) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana 

temu kembali bahan perpustakaan dan informasi. 

2) Sarana ruang pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan 

peralatan-peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan.21 

2. Prasarana Perpustakaan 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

nomor 24 tahun 2007,  Prasarana  adalah  sarana  dasar  untuk  menjalankan 

fungsi sekolah/madrasah. Prasarana secara etimologis (arti kata) berarti alat tidak 

langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya : lokasi atau tempat, 

bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya.22 

Dapat disimpulkan bahwa prasarana memiliki arti sebagai suatu penunjang 

terlaksananya suatu kegiatan, misalnya prasarana Perpustakaan dan segala 

perlengkapan dasar untuk menjalankan suatu fungsi tertentu 

Sebagai landasan hukum  mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dalam penjelasannya pada bab IV pasal 9 

bahwa sebuah perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah disebut memenuhi 

standar nasional apabila perpustakaan tersebut memenuhi kriteria diantaranya, 

standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan 

perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar 

pengelolaan.23 

Standar nasional perpustakaan dimaksudkan untuk menyediakan acuan 

tentang penyelenggaraan perpustakaan sekolah menengah atas/ madrasah aliyah 

                                                           
21Muhammad Syarif Bando, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 8  Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota No.699, h. 10. 
22Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 2. 
23Perpustakaan Nasional RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 

2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan,  h, 35 
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baik negeri maupun swasta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, khususnya pasal 23 ayat (1) yang 

menyatakan setiap sekolah menengah atas/ madrasah aliyah wajib 

menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan 

dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional 

Perpustakaan ini juga ditegaskan dalam pasal 11 yaitu bahwa Standar Nasional 

Perpustakaan terdiri atas: standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan 

prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga 

perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengelolaan.24 

Prasarana perpustakaan itu sendiri merupakan gabungan  dari beberapa 

ruang yang memiliki fungsi berbeda-beda sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, 

perencanaan tata ruang dalam prasarana perpustakaan harus memperhatikan 

fungsi tiap ruang yang didukung unsur-unsur keharmonisan dan keindahan. Unsur 

keharmonisan dan keindahan akan mempengaruhi eksterior dan interior prasarana. 

Keindahan interior harus didukung eksterior prasarana  untuk mewujudkan tata 

ruang perpustakaan yang baik sehingga mampu memberikan kepuasan bagi 

petugas perpustakaan atau pustakawan dan pemustaka.25 

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem 

sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem 

infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur 

dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalsi yang dibangun dan yang dibutuhkan 

untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat”. Definisi teknik 

juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan 

                                                           
24Perpustakaan Nasional RI, SNP 009:2011, h. 47 
25Lasa HS,  Manajemen Perpustakaan, (Yogyakarta: Gama Media,  2005), h. 150. 
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mengatakan bahwa infrastruktur adalah asset fisik yang dirancang dalam sistem 

sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Infrastruktur diartikan 

sebagai prasarana. sarana dan prasarana perpustakaan adalah semua peralatan dan 

perlengkapan pokok dan penunjang agar kegiatan perpustakaan dapat berjalan 

dengan baik.26 Prasarana perpustakaan adalah fasilitas mendasar/penunjang utama 

terselenggaranya perpustakaan antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang 

perpustakaan.27 

Hal serupa juga tertera pada Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2014 

tentang pelaksanaan perpustakaan pasal 19 yaitu: Standar sarana dan prasarana 

memuat kriteria paling sedikit mengenai: 1.Lahan, 2.Gedung, 3.Ruang, 4. Perabot 

dan 5. Peralatan. 

Dalam perencanaan perpustakaan terdapat beberapa spesifikasi fisik 

perpustakaan yang harus diperhatikan sebelum perancangan perpustakaan di 

lakukan. Acuan spesifikasi fisik perpustakaan tertera pada peraturan pemerintah 

no. 24 tahun 2014 pasal 22 yaitu: 

1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang. 

2) Lahan perpustakaan sebagaimana dimaksud harus berada di lokasi yang 

mudah diakses, aman, dan nyaman. 

3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud harus memenuhi 

aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan,, dan kesehatan. 

4) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, 

ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. 

                                                           
26Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) Tersedia di :http://kbbi.web.id/didik. Diakses 

pada 20 Maret 2021. 
27Syamrilaode, Pengertian Sarana dan Prasarana, dari:http://id.shvoong.com /writing-

and-speaking/presenting/2106962,(20 Maret 2021). 
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5) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf 

yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. 

6) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus. 

7) Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum, dan 

fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. 

Spesifikasi fisik perpustakaan adalah hal-hal yang menyangkut keadaan 

fisik gedung perpustakaan umum seperti : 

a) Kondisi Gedung 

Kondisi gedung adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan dan bentuk 

fisik perpustakaan umum seperti luas lantai, keadaan luas bangunan, dan 

sebagainya. 

b) Kapasitas Ruangan 

Kapasitas ruangan adalah daya tampung ruangan untuk mengakomodasi 

kegiatan dan pelayanan perpustakaan yang mencakup: kapasitas ruang baca, 

ruang diskusi, ruang koleksi, ruang refrensi, dan ruang akses internet 

c) Tata Letak Ruangan 

Tata letak ruangan adalah penataan peralatan perpustakaan dan perabotan 

yang terdapat pada perpustakaan sehingga sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhan pengguna. 

d) Perabotan 

Perabotan adalah segala peralatan dan perabotan yang digunakan oleh 

perpustakaan dan pengguna dalam melakukan kegiatan perpustakaan. 

e) Taman dan Halaman 

Taman dan halaman adalah areal diluar gedung yang termasuk lingkungan yang 

mendukung kegiatan perpustakaan. 
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f) Parkir 

Parkir adalah areal untuk pengguna menempatkan kendaraannya.. 

g) Fasilitas Umum 

Fasilitas umum adalah fasilitas perpustakaan yang dapat digunakan oleh 

pengguna untuk kegiatan  di luar kegiatan perpustakaan seperti kantin, toilet, 

tempat ibadah, ATM bank, dan sebagainnya. 

h) Fasilitas bagi Keterbatasan Fisik 

Fasilitas bagi keterbatasan fisik adalah fasilitas yang memungkinkan 

seseorang dengan keterbatasan fisik dapat menggunakan perpustakaan seperti 

orang lainnya yang tidak memiliki keterbatasan fisik. 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa saran prasarana 

perpustakaan adalah hal mendasar atau penunjang utama terselenggaranya 

perpustakaan antara lain berupa lokasi, gedung, dan ruangan perpustakaan itu 

sendiri. Infrastruktur perpustakaan harus dirancang khusus demi kenyamanan 

pemustaka dan pustakawan. 

Prasarana atau ruangan perpustakaan adalah bangunan yang sepenuhnya 

diperuntukkan bagi seluruh aktivitas sebuah perpustakaan. Segala sesuatu yang 

berada dalam ruangan yang dibuat dan diatur sebagai wadah dalam suatu kegiatan 

adalah arti dari tata ruang. Tata ruang perpustakaan merupakan usaha untuk 

mengatur dan menyusun ruangan perpustakaan dengan sedemikian rupa sehingga 

dapat tercipta suasana yang indah, rapi, bersih, aman, dan nyaman bagi pengguna 

perpustakaan. 

Prasarana atau ruang perpustakaan tempat khusus yang dirancang sesuai 

dengan tugas dan fungsi perpustakaan dengan lenih mengutamakan aspek 

fungsional daripada artififisial. Penyediaan prasarana dan ruang perpustakaan 

diupayakan pada tempat yang strategis, mudah diakses oleh pemustaka dengan 
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luas sekurang-kurangnya 0,5 m2 untuk setiap mahasiswa.28 

a. Lokasi/lahan 

1) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau 

masyarakat dan  

2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dengan status hukum yang jelas.29 

b. Gedung 

1) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 0,008 m2 per kapita 

dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara 

berkelanjutan. 

2) Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, 

lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, 

efektif dan efisien. 

3) Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, sarana umum, dan 

sarana khusus.   

c.  Ruang perpustakaan 

1) Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf 

yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.  

2) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, 

akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan.  

3) sarana ruang penyimpanan koleksi paling sedikit berupa perabot yang 

sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.  

                                                           
28Perpustakaan Nasional RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 

2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. h. 2. 
29Muhammad Syarif Bando, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 8  Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota No.699, h. 9.  
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Sebagaimana pada Bab IX pasal 38 UU No. 43 tahun 2007 menyebutkan 

bahwa:  

1. Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana 

sesuai dengan standar nasional perpustakaan. 

2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan 

dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Pembagian ruang prasarana perpustakaan terdiri dari:  

a. Ruang koleksi Areal koleksi seluas 30% yang terdiri dari ruang koleksi buku, 

ruang multimedia (koleksi digital dan audio visual), ruang koleksi reference, 

ruang koleksi majalah ilmiah, ruang koleksi karya ilmiah, ruang koleksi 

kelabu. 

b. Ruang pemustaka seluas 45% yang terdiri dari ruang baca dengan meja baca, 

meja baca berpenyekat, ruang baca khusus/audio visual, ruang diskusi, 

lemari katalog/komputer, meja sirkulasi, tempat koran, ruang display koleksi 

mutakhir, ruang foto copy, tempat penitipan tas dan toilet.  

c. Ruang staf perpustakaan seluas 25% terdiri dari ruang pimpinan, ruang tamu, 

ruang akuisisi, ruang pengolahan, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang 

komputer, ruang pertemuan, ruang penyimpanan buku yang baru diterima, 

dapur dan toilet.30 

Menurut Standar Nasional Perpustakaan tentang prasarana perpustakaan 

harus mempunyai:  

1. Gedung perpustakaan 

a. Luas gedung sekurang-kurangnya 0,008 m2 per kapita dikalikan jumlah 

penduduk 
                                                           

30Teguh Yudi Cahyono, Nasional Perpustakaan Perguruan Tinngi, http:/lib.um.ac.id/wp-
content/uploDS/2017/Standar Nasional-perpustakaan-perguruan-tinggi. Pdf (16 Juni 2020). 
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b. Memenuhi standart kesehatan, keselamatan, kenyamanan ketenangan, 

keindahan, pencahayaan, keamanaan, dan sirkulasi udara  

c. Perencanaan gedung memungkinkan pengembangan fisik memenuhi aspek 

teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efesiensi, dan 

kecukupan  

d. Berbentuk permanen  

e. Memperhatikan kekuatan dan memenuhi persyaratan konstruksi lantai untuk 

ruang koleksi perpustakaan . 

f. Dilengkapi atau disaranai sarana kepentingan umum seperti toilet, dan area 

parkir 

2. Lokasi dan lahan perpustakaan  

a. Berada pada lokasi yang mudah dilihat, dikenal, dan dijangkau masyarakat  

b. Dibawah kepemilikan atau kekuasaan pihak pemerintah daerah  

c. Memiliki status hukum yang jelas  

d. Jauh dari lokasi rawan bencana  

3. Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan sekurang-kurangnnya terdiri dari ruang koleksi, ruang 

baca, ruang kepala, raung staf, ruang pengolahan, ruang serba guna, area publik 

(mushola dan toilet tidak berada di dalam ruang koleksi).  

Perpustakaan yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan buku dan 

media lainnya, mebiler serta perlengkapan perpustakaan supaya terhindar dari 

kerusakan, kehancuran yang disebabkan karena hujan, angin, air, panas, serta 

gangguan manusia, hewani dan kimiawi. 

Tempat dimana para petugas perpustakaan dapat dengan tenang 

mengerjakan, mengolah buku dan media lainnya terhindar dari panas/terik 

matahari, hujan, angin dan lain lain. Para pembaca, peneliti dengan tenang dapat 
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membaca, menulis, mencatat serta meneliti segala informasi yang mereka 

perlukan. 

1. Fungsi prasarana perpustakaan ialah: 

a. Melancarkan jalannya pekerjaan serta pelayanan perpustakaan kepada para 

pembaca. 

b. Melindungi bahan pustaka serta media lainnya dari segala 

kerusakan/gangguan yang disebabkan karena udara, hewan serta manusia. 

c. Melindungi perlengkapan perpustakaan dari segala gangguan atau kerusakan 

yang disebabkan karena udara, hewan serta manusia. 

d. Melindungi petugas serta pembaca, peneliti dan sebagainya dari segala 

gangguan alam. 

  Menurut seorang arsitek Inggris yang bernama Faulkner-Brown bahwa 

setidaknya ada 10 aspek kriteria dasar saat merencanakan dan mendesain sebuah 

perpustakaan yang ideal. Kesepuluh aspek tersebut adalah: 

1. Flexible (Fleksibel) Perpustakaan harus memiliki luas dan kondisi yang 

ideal. Dengan ruangan-ruangan yang cukup luas tanpa sekat atau tembok. 

Jika ingin disekat hanya menggunakan triplek atau bahan yang mudah 

digunakan karena penataan ruangan selalu berubah. Selain penataan ruang 

dengan  sekat atau tembok, perpustakaan juga harus memperhatikan 

interior yang lain seperti furniture disesuaikan dengan warna dan bentuk 

ruangan, intensitas cahaya beserta ventilasi udara dan jendela, dsb.  

2. Compact (Padat dan Rapi) Letak ruang kerja yang digunakan pustakawan 

dan staff perpustakaan harus terpisah dan diberi jarak dari ruang layanan 

yang digunakan oleh pemustaka. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu 

aktifitas kerja pustakawan dan staff dengan pemustaka sehingga aktifitas 

yang ada di perpustakaan berjalan dengan lancar.  



36 
 

 
 

3. Accessible (Mudah Dijangkau)  Lokasi perpustakaan harus berada di 

tempat yang strategis. Perpustakaan umum khususnya di kota harus 

ditempatkan di area pusat di kota tersebut. Selain tempat yang strategis, 

perlu dibuat jaringan komputer untuk pelayanannya sehingga mudah 

diakses oleh semua kalangan pengguna dimanapun ia berada. Jaringan 

komputer harus diterapkan dalam perpustakaan umum karena 

pemustakanya berasal dari tempat yang berbeda dan letaknya juga tidak 

berdekatan. Hal ini memudahkan pemustaka khususnya dalam mengakses 

koleksi yang diinginkan besrta layanan-layanan yang ada di perpustakaan.  

4. Extendible (Dapat Dikembangkan) Penataan ruang di perpustakaan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan selera. Penataan ruang sering 

dilakukan khususnya pada  ruangan yang berhubungan dengan layanan 

kepada pemustaka.  

5. Varied (Beragam) Perpustakaan umum harus menyediakan koleksi yang 

lengkap dan memadai pemustaka yang meliputi semua kalangan 

masyarakat. Perlu usulan dan pertimbangan kebutuhan dari seluruh 

pemustaka dalam pengadaan koleksinya.  

6. Organized (Terorganisir) Perpustakaan harus mengorganisir koleksinya 

dengan  baik dan disusun berdasarkan DDC untuk memudahkan 

pemustaka dalam mencari koleksi. Alat penelusuran manual dan komputer 

disediakan di  setiap ruang agar  digunakan pemustaka sehingga dapat 

digunakan untuk  memudahkan pencarian koleksi yang diinginkan.  

7. Comfortable (Nyaman) Pustakawan dan pemustaka sangat menginginkan 

kenyamanan di perpustakaan. Kenyamanan ini dipengaruhi penataan di 

dalam ruang-ruangnya. Letak jendela mempengaruhi cahaya yang masuk. 

Jika cahaya yang masuk cukup terang maka akan membantu penerangan di 
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dalam khususnya pada ruang baca. Suhu ruangan juga mempengaruhi 

kenyamanan pemustaka. Maka dibutuhkan Air Conditioner agar suhu di 

dalam ruang perpustakaan tetap stabil.  

8. Constant in environment (Lingkungan Yang Stabil) Lingkungan yang 

stabil harus diperhatikan oleh pustakawan. Faktor alam seperti sirkulasi 

udara dan hama dapat merusak koleksi dan prasarana perpustakaan.  

9. Secure (Keamanan) Keamanan dalam perpustakaan meliputi dari dalam 

dan luar prasarana perpustakaan. Keamanan ini untuk melindungi 

keutuhan koleksi dan sarana yang ada di perpustakaan. Perpustakaan yang 

selalu menjaga keamanan dapat menjaga citra baik perpustakaan itu 

sendiri.  

10. Economy (Ekonomis) Perpustakaan harus menyediakan anggaran untuk 

perawatan prasarana beserta layanan-layanannya. Selain perawatan 

prasarana, anggaran ini juga bisa digunakan untuk pengadaan sarana yang 

dapat mendukung layanan-layanannya. 
 

Kemudahan prasarana dicapai dari segala arah, segala penjuru daerah, 

merupakan syarat penting, sehingga waktu mengunjung akan diperhemat serta 

praktis dan aman, terutama dengan adanya sistem lalu-lintas atau jaringan lalu 

lintas umum yang murah.Informalitas prasarana dan bentuk, pelayanan dan 

pengaturan perpustakaan, membuat pengunjung tidak akan segan mengunjungi 

perpustakaan tersebut.Mengusahakan sifat yang bernada mengundang (inviting), 

antara lain dengan memasang kaca-kaca yang lebar sepanjang bagian pelayanan 

umum yang menghadap ke jalan raya, sehingga kegiatan di perpustakaan tampak 

dengan jelas.Prasarana hendaknya pada satu lantai yang datar. Kalau prasarana 
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terdiri dari dua lantai, maka bagian-bagian yang paling banyak dikunjungi harus 

terletak dibagian bawah atau lantai pertama.31 

Prasarana atau ruangan perpustakaan sangat penting dalam 

penyelenggaraan perpustakaan. Pembangunan prasarana perpustakaan dan 

penataan ruangan yang memadai, penyelenggaraan perpustakaan memerlukan 

sejumlah peralatan dn perlengkapan, baik untuk pelayanan kepada pengguna 

maupun kegiatan rutin perpustakaan untuk dapat segera di manfatkan. 

Prasarana atau ruangan perpustakaan adalah bangunan yang sepenuhnya 

diperuntukan bagi seluruh aktivitas sebuah perpustakaan. Disebut prasarana 

apabila bangunannya besar dan permanen, terpisah pergerakan manusia sebagai 

pengguna perpustakaan, daerah konsentrasi manusia, daerah konsentrasi 

buku/barang, dan titik-titik layanan yang diberikan perpustakaan.32 

Pada dasarnya prasarana perpustakaan umum dibagi dalam dua kelompok 

ruangan, yaitu: ruang kerja  (petugas) dan ruang pelayanan (pengunjung). 

Adapun rincian ruang perpustakaan pada umumnya adalah sebagai berikut: 

1) Ruang baca 

2) Ruang koleksi 

3) Ruang staf 

4) Ruang lainnya.33 

Selanjutnya Aa Kosasih mengatakan bahwa prasarana/ruangan 

perpustakaan hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Rasa aman 

                                                           
31Mastini Hardjo Prakoso, dkk.,Pedoman Perpustakaan Umum, (Jakarta: Pusat 

Pembinaan Perpustakaan, 1977), h. 36-37. 
32 Aa Kosasih, “Tata Ruang Perabotan dan Perlengkapan Perpustakaan Sekolah,,” Jurnal 

Pustakawan 5, no. 2 (November 2009),  
33Muchyidin dan Sasmitamihardja, Panduan Penyelenggara Perpustakaan Umum, 

(Bandung Puri Pustaka, 2008), h. 69. 
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2) Pencahayaan yang baik 

3) Didesain untuk mengakomodasi perabotan yang kokoh, tahan lama dan 

fungsional, serta memiliki persyaratan ruang, aktivitas dan pengguna 

perpustakaan 

4) Didesain untuk menampung persyaratan khusus populasi dalam arti cara 

paling efektif. 

5) Didesain untuk mengakomodasi perubahan pada program pengajaran serta 

perkembangan teknologi audio visualdan data yang muncul 

6) Didesain untuk memungkunkan penggunaan, pemeliharaan serta 

pengamanan yang sesuai menyangkut perabotan, peralatan, alat tulis 

kantor dan materi 

7) Dirancang dan dikelola untuk menyediakan akses yang cepat dan tepat 

waktu keaneka ragam koleksi sumber daya yang terorganisasi 

8) Dirancang dan dikelola sehingga secara estetis pengguna tertarik dan 

kondusif dalam hiburan serta pembelajran, dengan panduan dan tanda- 

tanda yang jelas dan menarik.34 

 Perbedaan antara sarana dan prasarana, masih banyak orang yang berpikir 

jika kata Sarana dan Prasarana memiliki arti sama. Namun, anggapan tersebut 

adalah salah karena keduanya sangat berbeda. Berikut merupakan perbedaan 

antara sarana dan prasarana:  

 1) Sarana adalah falilitas yang dipakai secara langsung (utama), 

sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang dari sarana:  

 2) Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai tujuan, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu untuk 

menunjang terselenggaranya suatu proses:  
                                                           

34
Aa Kosasih.“Tata Ruang Perabotan dan Perlengkapan Perpustakaan Umum”, Jurnal 

Pustakawan 5, No. 2, (November 2009), h. 3. 
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 3) Sarana lebih diutamakan untuk benda-benda yang bergerak (komputer 

dan mesin). Sedangkan prasarana lebih ke arah benda-benda yang tidak 

bergerak (seperti gedung, ruang, dan tanah). 

B. Standar Nasional Perpustakaan 

Ruang lingkup Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota ini 

meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, 

dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini berlaku pada Perpustakaan umum di 

tingkat kabupaten/kota. Perpustakaan  Institusi pengelola koleksi karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku 

guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi bagi pemustaka.35 

Perpustakaan Kabupaten/Kota Perpustakaan daerah yang berfungsi 

sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, 

perpustakaan penelitian dan per  pustakaan pelestarian yang berkedudukan di 

kabupaten/kota. Cacah ulang (stock opname) Kegiatan penghitungan kembali 

koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi 

dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan 

koleksi sebenarnya.  

Kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, sarana, dan layanan 

perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan 

informasi pemustaka. Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, 

yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.36  

                                                           
35Muhammad Syarif Bando, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 8  Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota No.699, (Badan 
Standar Nasional, 2017), h. 5. 

36Perpustakaan Nasional RI, Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, 
1999. 
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Perpustakaan yang menghimpun koleksi buku, bahan cetakan serta 

rekaman lain untuk kepentingan masyarakat umum. Perpustakaan umum berdiri 

sebagai lembaga yang diadakan untuk dan oleh masyarakat . setiap warga dapat 

mempergunakan perpustakaan tanpa dibedakan pekerjaaan, kedudukan, 

kebudayaan, dan agama. Meminjam buku dan bahan lain dari koleksi 

perpustakaan dapat dengan cuma-cuma atau dengan membayar iuran sekedarnya 

sebagai tanda keanggotaan dari perpustakaan tersebut. Perpustakaan memberi 

kesempatan kepada tua dan muda, pria dan wanita untuk mencari tambahan ilmu 

pengetahuan, mengikuti apa yang terjadi di dunia, menumbuhkan daya berpikir 

secara kritis, memupuk kebebasan berbicara dan menambah kepandaian, sehingga 

mendapat kemajuan dalam keadaan sosial ekonominya. 
 
Menurut UU No.43 tahun 2007 “Perpustakaan adalah institusi pengelola 

koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem 
yang baku”. sering diibaratkan sebagai Universitas Rakyat atau Universitas 
Masyarakat maksudnya adalah bahwa perpustakaan umum merupakan lembaga 
pendidikan yang demokratis karena menyediakan sumber belajar yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, 
agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, umur dan 
pendidikan serta perbedaan lainnya”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

umum adalah suatu lembaaga pendidikan demokratis yang penyelenggaraannya 

bertujuan memberikan layanan informasi dan sumber belajar serta melayani 

masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan stratifikasinya. Suatu lembaga 

yang telah diselenggarakan/dibentuk harus memiliki tujuan agar setiap kegiatan 

yang dilaksanakan dapat berhasil dengan maksimal. Sama halnya dengan 

perpustakaan umum juga mempunyai tujuan tertentu yang harus dicapai.  
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Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum 
didirikan untuk kepentingan masyarakat umum tanpa mengenal status, batas 
umur, keterbatasan fisik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu perpustakaan umum 
dalam penyelenggaraannya bertujuan sebagai sarana pendidikan informal yang 
berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sebagai lembaga yang melayani masyarakat luas secara merata tanpa 

perbedaan apapun, perpustakaan umum harus mempunyai fungsi sebagai mediator 

bagi seluruh masyarakat yang ingin mencari dan membutuhkan informasi di 

perpustakaan. Di dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum 

dinyatakan bahwa, fungsi perpustakaan umum adalah: 

1. Pengkajian kebutuhan pemakai dalam hal informasi dan bahan bacaan. 

2. Penyediaan bahan pustaka yang diperkirakan diperlukan melalui 

pembelian, langganan, tukar menukan dan lain-lain. 

3. Pengolahan dan penyiapan setiap bahan pustaka. 

4. Penyimpanan dan pemeliharaan koleksi. 

5. Pendayagunaan koleksi. 

6. Pemberian layanan kepada warga masyarakat baik yang datang langsung 

ke perpustakaan maupun yang menggunakan telepon, faximili, dan lain- 

lain. 

7. Pemasyarakatan perpustakaan. 

8. Pengkajian dan pengembangan semua aspek kepustakawanan. 

9. Pelaksanaan koordinasi dengan perpustakaan lain dalam rangka 

pemanfaatan koleksi mitra kerja lainnya. 

10. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain dalam rangka pemanfaatan 

koleksi bersama dan sarana atau prasarana, dan 

11. Pengolahan dan ketatausahaan perpustakaan. 
 

Sedangkan menurut Perpustakaan  Nasional RI fungsi perpustakaan umum 

adalah: 
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1. Menyediakan bahan pendidikan ( educating). 

2. Menyediakan dan meyebarkan informasi ( informatif). 

3. Menyediakan bahan-bahan yang berisi petunjuk, pedoman, dan bahan- 

bahan rujukan bagi anggota masyarakat (referensif). 

4. Menyediakan layanan penelitian ( riset kualitatif dan kuantitatif).37 

Berdasarkan  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum 

berfungsi sebagai pusat untuk pendidikan (edukatif), informatif, kebudayaan, 

rekreasi, tempat penelitian, bagi seluruh masyarakat luas tanpa batassan apapun. 

Serta sebagai tempat mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan 

mendayagunakan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan seluruh 

masyarakat. 

Pemustaka  Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, 

masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan sarana pelayanan perpustakaan. 

Pustakawan Seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 

tenaga teknis  Tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung 

pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi perpustakaan.38 

Koleksi perpustakaan Kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung  kebijakan pembangunan daerah. 

Perpustakaan memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum (koleksi 

disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus (muatan 

lokal), koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat. 

                                                           
37Perpustakaan Nasional RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 

2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. h. 5. 
38Muhammad Syarif Bando, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 8  Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota No.699, h. 6.  
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 Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi 

berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, seperti 

kebutuhan penyandang cacat, Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah. 

1. Jenis koleksi Perpustakaan 

koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat di kabupaten/kota untuk mendukung  kebijakan pembangunan daerah. 

Jenis koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota terdiri dari karya tulis, karya cetak, 

karya rekam, dan karya dalam bentuk elektronik.  

a. Karya tulis terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip.   

b. Karya cetak terdiri dari buku dan terbitan berkala.   

Karya rekam terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara. 

c. Karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.  

Koleksi per kapita Jumlah judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota tipe 

C paling sedikit: 5.000 judul, untuk tipe B paling sedikit : 6.000 judul, dan tipe A 

paling sedikit: 7.000 judul. Jumlah penambahan judul koleksi Perpustakaan 

Kabupaten/Kota 0,025 per kapita per tahun.  

        Tabel 2.1 Perhitungan penambahan Jumlah Koleksi per tahun 

No Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Koleksi (Judul) 

1. < 200.000 500 

2. 200.00-1.000.000 500-25.000 

3. 1.000.001-3.000.000 25.000-75.000 

4. dst. (kelipatan 100.000) Penambahan 2.500 judul. 

Kemutakhiran koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir 

paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun  Pengembangan 
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koleksi perpustakaan mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi sebagai 

pedoman tertulis yang harus ditinjau paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali. 

Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan 

penyiangan bahan perpustakaan. 39 

Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman 

pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala perpustakaan 

Dalam pengembangan koleksi setiap perpustakaan harus menambah koleksi 

perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pengembangan 

koleksi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perkembangan kebutuhan masyarakat setempat. Perpustakaan melakukan cacah 

ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi paling sedikit 1 (satu) kali  dalam 3 

(tiga) tahun.   

2. Pengadaan bahan Perpustakaan 

Pengadaan bahan perpustakaan Perpustakaan Kabupaten/Kota 

mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan jumlah penduduk 

sampai dengan 200.000 alokasi anggaran paling sedikit Rp. 500.000.000 per 

tahun, jumlah penduduk > 200.000 alokasi anggaran @Rp. 2500.- per kapita per 

tahun.  

Pengolahan Bahan Perpustakaan Pengolahan bahan perpustakaan 

dilakukan berdasarkan sistem yang baku, Pelestarian Koleksi Perpustakaan 

pemeliharaan koleksi perpustakaan Perpustakaan melakukan pemeliharaan 

terhadap koleksi secara berkala, Perbaikan koleksi perpustakaan Perpustakaan 

melakukan perbaikan koleksi perpustakaan yang mengalami kerusakan. 

 

 
                                                           

39Muhammad Syarif Bando, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 8  Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota No.699, h. 8.  
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  Tabel 2.2 Pengadaan Bahan Perpustakaan 

No Jenis Ratio Deskripsi 

1 Perabot Kerja 1 Set/Pengguna 

Dapat menunjang kegiatan memperoleh 

informasi dan mengelola perpustakaan. 

Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja 

baca pengunjung, kursi dan meja kerja 

pustakawan, meja sirkulasi, dan meja 

multimedia. 

2. 
Perabot 

Penyimpanan 

1 

Set/Perpustakaan 

Dapat menyimpan koleksi perpustakaan 

dan peralatan lain untuk pengelolaan 

perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak 

buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ 

laci katalog, dan lemari yang dapat 

dikunci. 

3 
Peralatan 

Multimedia 

1 

Set/Perpustakaan 

Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer 

dilengkapi dengan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

4 
Perlengkapan 

Lain 

1 

Set/Perpustakaan 

Minimum terdiri atas buku inventaris 

untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku 

pegangan pengolahan untuk pengatalogan 

bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, 

daftar tajuk subjek dan peraturan 

pengatalogan, serta papan pengumuman. 

 UU No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan disebutkan bahwa: 

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,dan/atau 

karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 
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kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka.  

Secara garis besar, ada kesamaan dalam lima pengertian perpustakaan 

tersebut, yaitu kumpulan buku yang diatur secara sistematis. Oleh sebab itu, 

mengatur buku-buku dengan baik dan sistematis merupakan hal paling dasar 

dalam penataan ruang utama perpustakaan.  

Perpustakaan institusi yang memainkan peran penting dalam membentuk 

masyarakat berpengetahuan yang didorong dan dipandu oleh kebijakan 

informasi,dengan demikian, perpustakaan tidak hanya kolektor tetapi juga 

sebagai pengurus menjaga warisan bangsa dengan pada gilirannya menjamin 

kesetaraan akses untuk warga.40 
 

Menurut Ibrahim Bafadal mengatakan bahwa perpustakaan adalah suatu 
unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-
bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non 
book material) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu 
sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap 
pemakainya. 

Sebagai landasan hukum mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dalam penjelasannya pada bab IV pasal 11 

bahwa sebuah perpustakaan disebut memenuhi standar nasional apabila 

perpustakaan tersebut memenuhi kriteria diantaranya, standar koleksi 

perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, 

standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan.41 

                                                           
40Ibrahim. Andi. 2017. Starategi perpustakaan terhadap peningkatan minat kunjung 

pemustaka di Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Khizanah al-Hikmah:Jurnal Ilmu 
Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan.5(2),207-221.DOI: https://doi.org/10.24252/kah.v5i2a8. 

41
Perpusnas” Undang-Undang Tentang Perpustakaan, 9 September 2017, h. 8. 

https://doi.org/10.24252/kah.v5i2a8
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Standar nasional perpustakaan dimaksudkan untuk menyediakan acuan 

tentang penyelenggaraan perpustakaan sekolah menengah atas/ madrasah aliyah 

baik negeri maupun swasta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, khususnya pasal 23 ayat (1) yang 

menyatakan setiap sekolah menengah atas/ madrasah aliyah wajib 

menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan 

dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional 

Perpustakaan ini juga ditegaskan dalam pasal 11 yaitu bahwa Standar Nasional 

Perpustakaan terdiri atas: standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan 

prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga 

perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengelolaan.42 

Dalam merencanakan dan mendesain suatu gedung perpustakaan perlu 

melibatkan pengelola atau pihak dari perpustakaan. Bab IX pasal 38 UU No. 43 

tahun 2007 menyebutkan bahwa:(1) Setiap penyelenggara perpustakaan 

menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan. 

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan 

dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dengan demikian gedung perpustakaan tidak boleh dicampur dengan lembaga 

atau instansi lainnya. 

Sehi, perencanaan tata ruang dalam gedung perpustakaan harus 

memperhatikan fungsi tiap ruang yang didukung unsur-unsur keharmonisan dan 

keindahan. Unsur keharmonisan dan keindahan akan mempengaruhi eksterior dan 

interior gedung. Keindahan interior harus didukung eksterior gedung untuk 

                                                           
42

Perpusnas” Undang-Undang Tentang Perpustakaan, 8 Agustus 2011, h. 47. 
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mewujudkan tata ruang perpustakaan yang baik sehingga mampu memberikan 

kepuasan bagi petugas perpustakaan atau pustakawan dan pemustaka.43 

Segala sesuatu yang berada dalam ruangan yang dibuat dan diatur sebagai 

wadah dalam suatu kegiatan adalah arti dari tata ruang. Tata ruang perpustakaan 

merupakan usaha untuk mengatur dan menyusun ruangan perpustakaan dengan 

sedemikian rupa sehingga dapat tercipta suasana yang indah, rapi, bersih, aman, 

dan nyaman bagi pengguna perpustakaan. Penataan ruang dan perlengkapan yang 

tersedia harus ditata dan dirawat dengan baik sehingga benar- benar menunjang 

penyelenggaraan perpustakaan sekolah secara efektif dan efisien. Keberadaan 

perpustakaan di lingkungan sekolah tidak akan ada artinya jika perpustakaan tidak 

ada yang mengunjungi baik siswa maupun guru.44 

Dalam hal ini disebutkan beberapa kriteria di mana perpustakaan dapat 

dikatakan memenuhi standar nasional perpustakaan di antaranya, Perpustakaan 

menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah 

koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya (1.000 judul 

penambahan sebanyak 10%, 1.500 judul penambahan sebanyak 8%, 2.00judul 

dan seterusnya penambahan sebanyak 6%) .45 

Penyusunan koleksi bahan pustaka di perpustakaan juga menjadi hal yang 

penting untuk diperhatikan. Penempatan koleksi pada rak buku atau tempat 

tertentu untuk digunakan oleh pengunjung terbagi atas dua cara. Pertama, adalah 

penempatan tetap, yaitu setiap koleksi yang sudah ditempatkan pada suatu tempat 

seterusnya berada di tempat tersebut, tidak berubah. Kedua, penempatan tidak 

                                                           
43Lasa HS, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 

2007), h. 147. 
44Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekola, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 

150 
45

Perpusnas” Undang-Undang Tentang Perpustakaan,  15 Agustus 2011, h. 49. 
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tetap artinya penempatan koleksi bahan pustaka senantiasa berubah-ubah.46 

Sementara itu, menurut Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, 

yang dimaksud koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya 

tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai 

pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan (Perpustakaan Nasional RI, 

2007: 2) 

3. Standar Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana Lokasi/lahan perpustakaan berada di lokasi yang 

strategis danmudah dijangkau masyarakat; dan Lahan perpustakaan di bawah 

kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 

status hukum yang jelas. Gedung dengan Luas bangunan gedung perpustakaan 

paling sedikit 0,008 m2 per kapita (0.008 x 394.495 = 3.155,96 m2) dan bersifat 

permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan. 

Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, 

ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien. 

Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas 

khusus. Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf 

yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Setiap perpustakaan wajib memiliki 

sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan.47 

Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai 

Gedung / Ruang Perpustakaan Perpustakaan dikatakan memenuhi standar apabila 

perpustakaan tersebut menyediakan gedung/ruang yang cukup untuk koleksi, staf 

dan pemustakanya dengan ketentuan bila 3 sampai 6 rombongan belajar seluas 

112 M2 , 7 sampai 12 rombongan belajar seluas 168 M2 13 sampai 18 rombongan 

                                                           
46Sutarno NS, Tanggung Jawab Perpustakaan dalam mengembangkan Masyarakat 

Informasi, (Jakarta: Panta Rei, 2005), h. 100. 
47

Perpusnas” Undang-Undang Tentang Perpustakaan,  15 Agustus 2011, h. 30. 
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belajar seluas 224 M2 , 19 sampai 27 rombongan belajar seluas 280 M2 . Lebar 

minimal ruang perpustakaan adalah 5 M2 . Pengaturan ruang secara teknis 

mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, 

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah 

Atas/ Madrasah Aliyah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Refomasi Birokrasi RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional 

Pustakawan dan Angka Kreditnya, terdapat dua jenis pelayanan perpustakaan, 

yaitu pelayanan teknis yang mencakup pengembangan koleksi, pengolahan 

koleksi perpustakaan dan pelestarian koleksi perpustakaan; dan pelayanan 

pemustaka di mana kegiatan tersebut berkaitan dengan pelayanan jasa 

perpustakaan dan informasi. Sub unsur atau jenis pelayanan pemustaka terdiri atas 

kegiatan: Pelayanan sirkulasi; Pelayanan referensi; Pelayanan penelusuran 

informasi; Pelayanan bimbingan pemustaka; Pelayanan e-resources; Pelayanan 

literasi informasi; Pelayanan pinjam antar perpustakaan (inter library loan 

service); Pelayanan koleksi perpustakaan bukan buku (non book materials 

service); Pelayanan storytelling; Pelayanan bagi pemustaka berkebutuhan khusus; 

Pelayanan penyebaran informasi terseleksi; Membuat statistik kepustakawanan; 

dan Membina kelompok pembaca. Tenaga Perpustakaan Tenaga Perpustakaan 

terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan: 1) Kualifikasi kepala 

perpustakaan Kepala perpustakaan berasal dari pustakawan. Dalam hal tidak 

terdapat pustakawan, Kepala Perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli dalam 

bidang perpustakaan: 2) Kualifikasi pustakawan Pustakawan memiliki kualifikasi 
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akademik paling rendah Diploma II (D.II) bidang perpustakaan; 3) Kualifikasi 

tenaga teknis perpustakaan Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non 

pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. 

Tenaga teknis antara lain tenaga teknis komputer, tenaga teknis ketatausahaan dan 

tenaga teknis lainnya. Jumlah tenaga Jumlah tenaga perpustakaan (staf) paling 

sedikit 1 (satu) orang per 25.000 penduduk Kabupaten/Kota, Jumlah tenaga 

berkualifikasi Jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang berkualifikasi di 

bidang perpustakaan dan informasi paling sedikit 1 (satu) orang per 75.000 

penduduk Kabupaten/Kota. Memiliki koleksi, sarana dan prasarana, layanan, 

tenaga serta anggaran, Perpustakaan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Daerah, dan Penyelenggaraan 

perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada sistem nasional perpustakaan. 

 Perpustakaan Kabupaten/Kota merupakan satuan organisasi perpustakaan 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan. Struktur organisasi 

Perpustakaan Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan 

Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 

Perpustakaan Daerah. Pengelolaan Perpustakaan Pengelolaan perpustakaan 

mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

 Bentuk dan struktur dari gedung tidak harus bagus dan rumit. Namun 

kesederhanaan dari arsitektur gedung akan memudahkan dalam perencanaan dan 

fungsi ruang. Kerumitan dan kesederhanaan bentuk gedung sangat mempengaruhi 

dalam memenuhi fungsi dan penataan ruang di dalamnya sehingga jika 

penempatan fungsi bagian ruang tidak sesuai tempatnya maka gedung tersebut 

tidak sesuai fungsi dan penggunaannya.48 

 

                                                           
48 Karlen dkk, Dasar-Dasar Desain Pencahayaan,(Jakarta: Erlangga, 2007), h. 60. 
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang 

dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya 

kerangka penel 

itian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan 

antar variabel dalam proses analisisnya. 

1. Landasan Religius 

Dalam penelitian ini penulis berlandaskan dengan Q.S. Shaf/61:4 dengan 

hal ini ayat tersebut berkaitan dengan penelitian. 

2. Landasan Yuridis/ Formal 

Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, perpustakaan sebagai wahana 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 dan sebagai salah satu upaya 

untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana 

pelestarian kekayaan budaya bangsa serta dalam rangka meningkatkan 

kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca 

melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber 

informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. 

Dengan dasar pertimbangan yang dikeluarkan atas persetujuan bersama 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik 

Indonesia maka muncul lah cikal bakal dasar hukum atau landasan yuridis Nomor 

43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. 
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Perpustakaan yang dikelola dengan sumber daya manusia yang 

profesional mampu menghasilkan out put yang bagus. Perpustakaan akan maju 

dan berkembang sesuai yang diharapkan oleh banyak pihak. Menurut UU no 43 

tahun 2007 disebutkan bahwa pusta.kawan adalah seseorang yang memiliki 

kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan 

serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan. 

Kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, sarana, dan layanan 

perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sama untuk memenuhi kebutuhan 

informasi pemustaka. Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, 

yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. 

Sebagai landasan hukum  mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dalam penjelasannya pada bab IV pasal 9 

bahwa sebuah perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah disebut memenuhi 

standar nasional apabila perpustakaan tersebut memenuhi kriteria diantaranya, 

standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan 

perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar 

pengelola Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Gambar 1  Model Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan  Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif1 dengan 

menggunakan survey dan wawancara mendalam serta menggunakan desain 

kualitatif.2 Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang terjadi 

dalam suatu komunitas dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan penelitian 

studi kasus (case study) yaitu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan 

menggambarkan secara mendalam tentang bagaimana sarana dan prasarana 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kebupaten 

Wajo, tepatnya di Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kebupaten Wajo, Jalan 

Masjid Raya No. 6 Sengkang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif  terbagi menjadi beberapa macam jenis pendekatan. 

Adapun pendekatan yang dimaksud adalah sebuah pendekatan yang digunakan 

untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengkaji sebuah masalah yang sedang 

diteliti. 

 

                                                           
1Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi yaitu gambaran atau lukisan 

secara sistematis, factual dan aktual mengenai fenomena atau hubungan antara fenomena yang 
diselidiki. Lihat Iman Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama Cet.I (Bandung: 
PT.Ramaja Rosdakarya.2001), h. 137. 

2Penelitian Kualitatif menggunakan paradikma alamiah yang mengasumsikan bahwa 
kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain. 
Lihat Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek, Ed.I (Cet. I; 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), h. 59. 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan manajerial. 

Pendekatan manajerial atau lebih umum dengan istilah pendekatan manajemen 

adalah sebuah pendekatan yang bersifat sistematis, karena pengelolaannya yang 

teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu didalam proses sebuah 

kegiatan. Dalam proses pelaksanaan sebuah kegiatan, manajemen sangat 

dibutuhkan demi terlaksananya kegiatan yang efektif. 

C. Sumber Data 

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut 

berasal secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yakni data 

primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini sering digunakan oleh peneliti 

dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok 

persoalan yang diteliti, baik digunakan secara bersama-sama ataupun secara 

terpisah 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli 

atau pertama, seperti informan yang diwawancarai untuk pengambilan data. 

Sebagaimana yang terdapat pada perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kebupaten Wajo. 

 Adapun nama-nama informan yang ada di Perpustakaan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kebupaten Wajo. 

  Tabel 3.1 Data Informan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

     No Nama Jabatan 

    1. Gazali, S.IP Kepala Dinas Perpsutakaan 

    2. Sulhandi,S.I.P Kepala Bidang Pengelolaan 

    3. Nataniel Patora, S.E Kepala Bidang Pengembangan Koleksi 
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Tabel 3.2 Data Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

NO KUALIFIKASI JUMLAH KETERANGAN 

I Eselon     

1 III 5 Kepala Bidang 

2 IV 14 Kepala Saksi/Kesubag 

II Staf PNS 5   

III Staf Non PNS (PTT) 27 
 

Total 51 
 

   
Tabel 3.3 Data Jenis Sarana Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  

Kabupaten Wajo 

No Jenis Sarana Jumlah Keterangan 

A Perlengkapan 

1 Filling Kabinet 3 Buah 

2 Kursi 16 Buah 

3 Kursi Pimpinan 1 Buah 

4 Kursi Putar 5 Buah 

5 Lemari Arsip 2 Buah 

6 Lemari Besi 4 Buah 

7 Lemari Buku 6 Buah 

8 Lemari Katalog 2 Buah 

9 Meja Baca 3 Buah 

10 Meja Sirkulasi 1 Buah 

11 Rak Buku 6 Buah 

12 Rak Majalah 2 Buah 

13 Rak Surat Kabar 3 Buah 

B Peralatan 
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14 Komputer 10 Unit 

15 Laptop 2 Unit 

16 Mesin Ketik 2 Unit 

17 Telepon 1 Unit 

18 Telavisi 1 Unit 

19 Printer 2 Unit 

20 UPS 1 Unit 

C Kendaraan Operasional 

21 Mobil Keliling 1 Unit 

22 Motor 1 Unit 

1. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil 

pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Data tersebut yakni yang 

bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, literatur- literatur, 

dokumen dan artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan kinerja pelayanan 

perpustakaan. 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi yakni penulis melakukan penelitian dalam arti mengamati dan 

melakukan pencatatan mengenai fenomena atau aktivitas yang terjadi di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo. 

2. Wawancara  

Wawancara Esterberg dalam Sugiyono mengatakan bahwa wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi, dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan makna dalam suatu topic tertentu. Jadi 
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dengan tehnik ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan bertatap muka 

terhadap informan agar menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan maupun tulisan 

yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perpustakaan.3 

3. Dokumentasi 

Yakni peneliti mengambil gambar proses kegiatan layanan yang dilakukan 

penyelenggara pelayanan perpustakan dan informasi dari catatan- catatan, 

dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo. 

Dalam pengumpulan data menggunakan tekhnik dokumentasi ini, 

penelitian mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung 

penelitian ini, sehingga dapat di jelaskan dan diuraikan berbagai hal terkait, agar 

keabsahan dan kemurnian dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan 

secara ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono bahwa instrumen pengumpulan data adalah suatu  alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.4 

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

sendiri. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.5 

 

                                                           
3Sugiyono, Memahami Metode Penelitian kualitatif.  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 54 
4Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013.), h. 148. 
5Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 

h.306.  
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, dalam penelitian 

kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti maka yang 

menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya 

jelas dapat dikembangkan suatu instrumen. 

Adapun instrumen pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara (interview guide) berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan sebagai pedoman dalam 

melakukan wawancara (secara terbuka) terutama untuk informan. Penulis juga 

melengkapi dengan alat bantu berupa kamera yang mampu merekam bentuk 

gambar, suara, dan alat tulis untuk mencatat dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti agar pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Teknik pengolahan ini dikumpulkan melalui catatan di lapangan atau 

sumber data yang diperoleh melalui informasi data primer dan sekunder. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan melalui: 

a. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini penulis melakukan studi awal melalui dokumentasi dan 

observasi. 

b. Tahap Reduksi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian di klasifikasi menurut kebutuhan 

sehingga menjadi lebih sistematis dalam pemberian kode pada aspek-aspek 

tertentu. Mengoreksi instrumen yang telah dijawab informan dan meneliti kembali 

kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, Sehingga memberikan gambaran 

mengenai hasil yang sudah dicapai. 
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c. Tahap Penyajian Data 

Dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana 

temuan-temuan baru itu dihubungkan dengan penelitian terdahulu. Penyajian data 

dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang menarik dari 

masalah yang diteliti metode yang digunakan, penemuan yang diperoleh, 

penafsiran hasil, dan pengintegrasinya dengan teori. 

d. Tahap Kesimpulan 

Kesimpulan data dilakukan setelah disajikan dalam bentuk pemaknaan 

interpretatif, sehingga diperoleh pemahaman tentang Analisis Sarana dan 

Prasarana Perpustakan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo Berdasarkan 

Standar Nasional Perpustakaan. 

2. Analisis data 

Proses ini dilakukan dengan penelaahan seluruh data yang telah dimiliki 

baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model interaksi 

(interactive analysis model), dimana komponen reduksi data, sajian data serta 

penarikan kesimpulan harus saling berinteraksi. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang biasa atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya 

jawaban dan informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pengujian keabsahan 

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk 
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kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan terhadap 

data yang ada.6 

Dalam penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah 

uji kredibilitas yaitu dilakukam dengan menggunakan teknik triangulasi dan 

member check. 

1. Triangulasi 

Moleong menyatakan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.7 

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.8 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam triangulasi 

tersebut sebagai berikut: 

a. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek dan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.9 

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda- beda, maka peneliti melakukan diskusi 

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena 

                                                           

6Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial  (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33. 
7Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009.), h. 330. 
8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

h. 327. 
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D,h. 373. 
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sudut pandangnya berbeda- beda. 

b. Triangulasi Sumber 

Menurut Sugiyono triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber.9 Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk memperoleh data dari 

sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

kredibel/ dipercaya. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan 

data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan 

kepastian datanya. 

2. Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti datanya data 

tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang 

ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi 

data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila 

perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
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BAB IV 

ANALISIS SARANA DAN PRASARAN PERPUSTAKAAN DI DINAS 

PERPUSTAKAAN KABUPATEN WAJO BERDASARKAN STANDAR 

NASIONAL PERPUSTAKAAN 

A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo 

1. Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo 

Berdirinya Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai sebuah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal 

berdirinya. Pada awalnya, pemerintah Kabupaten Wajo membentuk Bagian 

Pengolahan Data dan Perpustakaan dibawah lingkup Sekretariat Daerah dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi sekaligus mengolah dan 

menyediakan data yang dibutuhkan untuk kegiatan penyelenggaraan administrasi 

dan organisasi. Dilihat dari struktur organisasi, Bagian Pengolahan Data dan 

Perpustakaan terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian yang membawahi 2 (dua) Kepala 

Seksi yakni Seksi Pengolahan Data dan Seksi Perpustakaan yang masing-masing 

seksi ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling mendukung satu sama 

lainnya dalam pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. 

Tentunya karena hanya sebagai bagian dari sebuah SKPD, maka peran 

Bagian Pengolahan Data dan Perpustakaan tidaklah secara signifikan dapat 

dirasakan oleh masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi, oleh 

sebab itu untuk menjawab tantangan zaman keterbukaan informasi dan merespon 

Peraturan Pemerintah Nomor.mor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 

Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wajo membentuk dan 

mendirikan sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Nama Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Wajo bersama dengan beberapa 

SKPD lainnya.  
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KantorPerpustakaan dan Arsip Daerah mulai berdiri sejak bulan januari 

2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor.mor 7 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah 

Kabupaten Wajo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa 

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Wajo terdiri dari 1 (satu) 

Sub bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi 

Pengolahan Bahan Pustaka, Seksi Pelayanan Informasi Pustaka dan Seksi 

Pengelolaan Arsip Daerah. 

2.  Visi dan Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Wajo 

a.  Visi 

Visi dinas perpustakaan dan kerasipan kabupaten wajo. Tahun 2014-2019 

adalah Terwujudnya Perpustakaan Sebagai Pusat Informasi dan Wajo Tertib 

Kearsipan. 

b. Misi 

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah 

dan sasaran yang dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu 

fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada. Apa yang dilakukannya dan 

bagaimana melakukannya. Melalui pernyataan instansi pemerintah dan 

mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh selama 5 (lima) 

tahun ke depan. 

Untuk mewujudkan visi yang telah disebutkan di atas, maka ditetapkan 

misi yang akan menjadi pendukung utama visi tersebut, yakni 

1) Meningkatkan pelayanan administrasi umum 

2) Mengembangkan system dan kepastian pengolahan, layanan dan 

pelestarian bahan perpustakaan yang berkualitas 
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3) Mengembangkan perpustakaan sumber daya manusia perpustakaan dan 

membudayakan kegemaran membaca 

4) Meningktakan SDM pengelola kearsipan yang berkualitas. 

B. Sarana Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo 

Sarana perpustakaan adalah unsur yang muthlak harus ada di 

perpustakaan. Tanpa adanya sarana, perpustakaan tidak berarti apa-apa di mata 

pemustaka. Bisa jadi suatu perpustakaan yang prasarananya besar dan megah, 

namun di dalamnya hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sarana, maka akan 

mempengaruhi tingkat kunjung pemustaka. Sarana perpustakaan menjadi salah 

satu indikator yang dijadikan pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan.1 

beberapa perlengkapan pokok (umum) yang dibutuhkan sebuah 

perpustakaan antara lain: 1) Rak atau lemari buku; berfungsi untuk menempatkan 

koleksi buku. Ada rak buku yang terdiri atas satu sisi dan ada pula yang dua sisi. 

Untuk rak satu sisi ditempatkan merapat pada dinding ruang perpustakaan, adapun 

rak dua sisi dapat diletakkan ditengah ruangan, pada masing-masing sisinya diisi 

dengan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Biasanya rak buku memiliki 

ketinggian 190 cm dan terdiri atas 4-5 sap untuk menempatkan koleksi buku: 2) 

Rak surat kabar; berfungsi untuk meletakkan surat kabar agar tidak mudah rusak 

atau sobek. Biasanya rak surat kabar terbuat dari kayu dan lebarnya disesuaikan 

dengan ukuran surat kabar yang dilanggan oleh perpustakaan. Rak ini dilengkapi 

alat penjepit yang panjangnya 36 inci, yang memudahkan surat kabar untuk 

dipasang atau dilepas kembali: 3) Rak majalah; berfungsi untuk meletakkan 

majalah dan biasanya hanya terdiri atas 2 sap. Konstruksi rak yang rendah ini 

                                                           
1Nanda Bisma, Iswadi, dan Jumin. Pengaruh Sarana Prasarana Dan Perabot  Terhadap 

Tingkat Kunjung Pemustaka  Di Unit Pelayanan Teknis  Universitas Islam Sultan Agung. (Jakarta: 
Kencana, 2006), h. 12. 
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dapat memudahkan pengguna perpustakaan mengambil koleksi majalah yang 

dibutuhkan: 4) Meja dan kursi baca; perlengkapan ini sangat dibutuhkan oleh 

perpustakaan untuk melayani pengguna perpustakaan yang ingin membaca 

koleksi buku di ruang perpustakaan. Pemilihan jenis meja dan kursi baca selain 

harus disesuaikan dengan kondisi luas ruangan juga disesuaikan dengan dana 

yang dialokasikan untuk membeli perlengkapan tersebut. Sebaiknya meja dan 

kursi baca terbuat dari bahan yang kuat (kayu), nyaman dan seragam baik warna 

dan bentuknya: 5) Meja dan kursi kerja; berguna bagi staf perpustakaan untuk 

melaksanakan aktivitas dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Umumnya meja dan 

kursi kerja disediakan dalam bentuk tunggal tidak digabung antara staf yang satu 

dengan lainnya, artinya untuk satu orang staf akan mendapatkan satu buah meja 

dan kursi: 6) Meja sirkulasi; berfungsi untuk melayani pengguna yang akan 

meminjam atau mengembalikan koleksi buku perpustakaan. Meja sirkulasi 

biasanya didesain khusus agar dapat menampung buku dan berkas lainnya dalam 

jumlah yang banyak. Agar pelayanan sirkulasi berjalan optimal, maka desain meja 

sirkulasi biasanya terdiri atas beberapa meja yang digabung menjadi satu sehingga 

membentuk meja yang fleksibel dalam melakukan kegiatan sirkulasi: 7) Lemari 

catalog; berfungsi untuk menyimpan kartu catalog. Besarnya lemari catalog 

disesuaikan dengan jumlah laci yang diinginkan sedangkan tingginya disesuaikan 

dengan tinggi badan pengguna perpustakaan pada umumnya: 8) Kereta buku; 

berfungsi untuk mengangkut buku yang dikembalikan oleh pengguna 

perpustakaan (dari sirkulasi ke rak buku) atau mengangkut buku yang telah 

diproses dibagian pembinaan koleksi ke rak buku. Biasanya kereta buku terbuat 

dari bahan yang kuat dan beroda: 9) Papan display; berfungsi untuk memamerkan 

koleksi buku baru yang akan dilayankan oleh perpustakaan. 

Berbagai jenis perlengkapan yang memadai perlu dipertimbangkan agar 
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penyusunan tata ruang perpustakaan dapat dilakukan dengan baik dan fungsional. 

Dalam kaitannya dengan ruangan perpustakaan yang didesain sesuai fungsinya. 

Rak buku sendiri berarti suatu alat/tempat/benda datar yang berdiri kokoh 

untuk menampung kumpulan buku-buku agar dapat tersusun dengan rapi. 

Penyusunan buku pada rak buku perpustakaan bertujuan untuk menampilkan 

koleksi-koleksi buku perpustakaan. 

a. Rak  Buku 

Untuk mengetahui Kondisi Rak buku di Perpustakaan, peneliti melakukan 

wawancara dengan salah seorang Informan seperti yang di ungkapkan Nataniel 

Patora: 
 

Yang saya lihat raknya masih layak pakai, dengan jumah 12 rak buku dari 
segi kualitasnya cukuplah untuk sementra ini, masih banyak buku yang 
harus disimpan dirak, harus penambahan rak memang kita kondisikan 
dengan ruangnya, tapi dari segi kondisi raknya masih layak pakai.2 

 
Peneliti kemudian wawancara dengan Gazali: 
 

Kalau jumlah rak yang ada disini kurang lebih ada 12 rak, dan itu rak sudah 
kita rancang khusus untuk memudahkan pengunjung terutama buku-buku 
yang ada disini, kondisi rak sampai saat ini masih layak pakai, 3 tahun ini 
sudah tidak ada pengadaan sesuai dengan kondisi, raknya disini ada yang 
sampai 4tahun dan ada juga 5tahun kita kondisikan juga ruangannya.3 

 
Peneliti kemudian wawancara dengan Sulhandi: 
 

Dari segi jumlah raknya masih agak terbatas karna sebagian dari koleksinya 
masih disimpan dalam lemari masih tetap dilayankan yang ada dirak 
maupun yang ada dilemari karna ada keterbatasan raknya dipindahkan 
sebagian dilemari, jumlah raknya ada 9 di ruang koleksi, ada juga diruang 
khusus lokal ada 2 disitu, ada juga dirak dikoleksi cadangan, sebelum saya 
masuk disini sudah ada memang raknya, saya tidak tau dari tahun berapa 
tidak pernah diganti, semenjak ada perpustakaan sudah ada memang 
raknya, baru-baru ini sudah ada pengadaan rak tapi masih perlu ada 

                                                           
2Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021. 
3Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 11 Februari 2021 
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tambahan, semua rak yang ada diperpustakaan masih layak pakai semya 
tapi bahannya dari bahan kayu.4 

 
Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti  dengan 3 informan 

mengatakan bahwa rak buku diperpustakaan menyesuaikan dari kondisi gedung 

yang dimana kondisi gedung kurang memadahi untuk segi penambahan rak, yang 

berjumlah 12 rak, adapun kondisi dari rak tersebut 3-4 tahunan, pengadaan rak 

sudah ada baru-baru ini tapi masih perlu panambahan karna kondisi rak juga 

sudah terhitung lama dan semua rak yang ada diperpustakaan masih layak pakai 

semua tapi bahannya dari bahan kayu, kalau kita mengacuh dari segi standar 

nasional perpustakaan atau standar akreditasi jumlah rak yang harus ada 

diperpustakaan 75 rak untuk akreditasi A, 50-74 rak untuk akreditasi B dan 25-49 

rak untuk akreditas C, kalau kita melihat dari segi jumlah rak yang ada 

diperpustakaan Kabupaten Wajo ada 12 rak, belum memenuhi standar nasional 

perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan karna masih masih terhitung 

minim sekali rak yang ada, harus ada pembaharuan dan penambahan rak sesuai 

dengan standar nasional perpustakaan dan standar akreditassi perpustakaan. 

b. Rak Jurnal 

Lebih lanjut peneliti bertanya kepada Sulhandi untuk mengetahui 

bagaimana rak jurnal di perpustakaan, baik dari kondisi rak maupun dari jumlah 

rak:  
 

Kalau khusus dengan rak jurnal tidak ada, tapi yang ada cuman lemari krna 
jurnal juga koleksinya masih terbatas jadi kami hanya simpan dilemari saja, 
itupun jurnalnya kadang ada sumbangan itu saja masih terbatas, kalau dari 
segi rak jurnalnya tidak ada kami sediakan, cuman kami sediakan lemari, 

                                                           
4Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021. 
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lemari jurnal cuman satu 1, lemari jurnal sebelum saya ada disini sudah ada 
dan tidak pernah diganti, saya ada disini 2015 yang lalu.5  

Hal yang agak sedikit berbeda yang diungkapkan oleh Gazali: 

Kalau persoalan mengenai rak jurnal kita sudah siapkan berdasarkan 
dengan kondisi yang mau kita siapkan sesuai dengan peruntukannya,  rak 
jurnal disini ada 2 buah terisi semua, jurnal itu sudah berlangsung sudah 3 
tahun yang lalu bgitu pula dengan raknya 3 tahun yang lalu.6 

Peneliti kemudian wawancara dengan Nataniel Patora yang mengatakan bahwa 

“rak jurnal masih layak pakai hanya perlu penambahan jumlah, rak jurnal itu 

sudah berlangsung sudah 3 tahun yang lalu bgitu pula dengan raknya 3 tahun yang 

lalu”.7 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa rak jurnal 

diperpustakaan sudah ada, melainkan yang ada diperpustakaan lemari jurnal karna 

koleksi masih terbatas ketersediannya, kondisi lemari jurnal sudah 3 tahunan yang 

lalu, hal ini perlu pengadaan rak jurnal karna yang ada diperpustakaan itu bukan 

rak melainkan lemari jurnal, kalau kita mengacuh dari segi standar nasional 

perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan bahwa rak jurnal harus 

berjumlah 8 rak untuk akreditas A, 5-7 untuk akreditas B dan 2-4 untuk akreditas 

C, kalau kita melihat dari segi jumlah rak jurnal diperpustakaan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo belum memenuhi standar nasional 

atau standar akreditasi perpustakaan karna rak jurnal belum ada diperpustakaan 

melainkan hanya lemari jurnal, hal ini perlu pengadaan rak jurnal untuk 

pemenuhan standar nasional perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan. 

                                                           
5Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021. 
6Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021. 
7Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  11 Februari 2021 
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c. Rak Buku Referensi 

Untuk mengetahui Bagaimana rak buku referensi di perpustakaan, maka 

peneliti melakukan wawancara dengan Informan Sulhandi:  

Dari segi rak referensi saya kira masih butuh tambahan, itupun rak referensi 
bukan rak kita pake tapi lemari, sebagian juga dari koleksi referensi kita 
samakan dirak utamanya karna tidak muat jadi kita pindahkan ditempat 
yang lain, 1 lemari untuk rak referensi agak besarji lemarinya cuman 
koleksinya agak banyak jadi perlu ada tambahan untuk rak referensi atau 
lemari referensi, lemari referensi sebelum saya ada disini sudah ada dan 
sampai sekarang  tidak pernah diganti, saya ada disini 2015 yang lalu.8  
 

Seperti yang diungkapkan oleh Informan Gazali: 
 

Saya kira dari segi rak referensi sudah ada sesuai yang saya jelaskan sesuai 
kondisi yang kita lihat diluar itu, saya kira rak referensi disitu sudah cukup 
berdasarkan kondisi sekarang ini, namun kita harapakan kedapan tetap ada 
tambahan berdasarkan dengan volume buku buku yang ada.9 

Seperti yang diungkapkan oleh Informan Nataniel Patora yang mengatakan “rak 

referensi juga masih perlu penambahan, kondisi sudah berapa tahun yang lalu, 

sampai sekarang belum pernah diganti”.
10 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa rak referensi sudah 

ada diperpustakaan melainkan rak yang dipake bukan rak tapi lemari, menurut 

dari jawaban informan mengenai lemari buku referensi karna katerbatasan tempat 

yang dimana lemari ini penguatannya banyak dan menghemat ruang, maka dari 

itu harus ada penambahan rak dan pergantian lemari menjadi rak buku referensi, 

kondisi lemari 3-4 tahunan yang lalu tidak pernah diperbaharui sampai sekarang, 

kalau kita mengacuh dari segi standar nasional perpustakaan atau standar 
                                                           

8Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 
2021. 

9Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021. 
 
10Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  11 Februari 2021. 
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akreditasi perpustakaan bahwa untuk memenuhi standar minimal 5 rak untuk 

memenuhi akreditasi A, 4 rak untuk akreditasi B dan 3 rak untuk akreditasi C, 

kalau kita melihat kondisi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo mengenai rak buku referensi belum memenuhi standar 

perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan yang dimana kriteria yang 

ditetapkan dalam pemenuhan standar akreditasi belum ada yang memenuhi 

standar karna rak yang ada diperpustakaan Kabupaten Wajo hanya 1 rak saja 

itupun berbentuk lemari. 

d. Rak Majalah 

Kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana rak majalah di 

perpustakaan, wawancara dengan Nataniel Patora pun peneliti lakukan: 

Rak majalah masih perlu penambahan dimana rak majalah ini sudah 
terlalu lama, maka dari itu dengan adanya ketersedian 2 rak majalah ini 
diperpustakaan dipergunakan dengan sebaik  mungkin, masa rak kurang 
lebih 3 dan 4 tahunan.11 

 
Hal yang sedikit berbeda dengan informan Sulhandi: 

Tidak ada khusus untuk rak majalah dan juga tidak ada khusus langganan 
majalah, melainkan sumbangan, dan dia pake lemari bukan rak, adapun 
lemarinya hanya 1 buah, tempatnya juga kita kondisikan karna majalah 
terbatas kita sediakan saja lemari.12  

Hal yang sedikit berbeda dengan informan Gazali yang menagatakan bahwa “rak 

majalah sudah ada, jumlah rak majalah ada 2 buah, kondisi rak majalah sekitar 3 

dan 4 tahunan, tidak pernah diperbaharui”.13 

                                                           
11Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021. 
12Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021. 
13Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021 
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Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa rak majalah sudah 

ada, jumlah rak yang ada 2 buah dan kondisi rak sudah terlalu lama 3 sampai 4 

tahunan, maka dari itu harus ada pengadaan rak baru, tidak ada khusus langganan 

majalah melainkan hanya sumbangan, kalau kita mengacuh dari segi standar 

nasional perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan untuk pemenuhan 

standar minaml 5 rak untuk akrediatas A, 4 rak untuk akreditasi B, dan 3 buah rak 

untuk akreditas C, kalau melihat dari kondisi rak majalah yang ada diperpustakaan 

di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo belum memenuhi standar 

nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan karna hanya memiliki 

2 rak majalah, maka dari itu untuk memenuhi standar nasional perpustakaan dan 

standar akreditas perpustakaan minimal mempunyai 5 sampai 3 rak majalah, 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo harus 

melakukan pengadaan rak majalah untuk memenuhi kreteria standar nasional 

perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan. 

e. Rak Audio Visual 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Gazali tentang 

bagaimana rak audio visual di Perpustakaan, Gazali mengatakan bahwa “rak 

sudah ada tapi tentunya hal ini tidak terlalu besarji, makanya kita siapkan satu rak 

yang memuat kondisi file file yang ada, raknya sudah berjalan 4 tahunan”.14 

Lanjut jawaban dari informan Nataniel Patora yang mengatakan bahwa 

“teuntunya hal ini berupa file maka dari itu pihak perpus menyediakan satu rak 

yang memuat kondisi file-file yang ada, kondisi raknya kurang lebih 4 tahun dan 

saya lihat masih layak pakai”.15 Selanjutnya jawaban dari informan sulhandi 

                                                           
14Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021. 
15Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,10 Februari 2021. 
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mengatakan bahwa “rak audio visual sudah ada sudah memadai karna tidak 

terlalu banyak tempat dia pake, kita sediakan rak sesuai kondisi saja”.16 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa rak audio visual 

sudah ada, jumlah rak audio visual 1 buah, rak tersebut sudah berjalan 4 tahun 

lamanya, masih layak pakai dan sesuaikan kondisi perpustakaan, kalau kita 

mengacuh terhadap standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi 

perpustakaan bahwa minimal 4 buah rak untuk memenuhi akreditai A atau lebih, 

3 buah rak untuk akreditas B, dan 2 buah rak untuk akreditasi C, maka dari itu 

jika kita melihat kondisi Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo tidak memenuhi 

standar nasional perpustakaan karna hanya menfasilitas 1 rak audio visual dan 

tidak masuk kreteria dari standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi 

perpustakaan. 

f. Rak Surat Kabar 

Terkait dengan Rak surat kabar di perpustakaan, peneliti melakukan 

wawancara dengan Sulhandi: 

Surat kabar yang sudah masuk dia tidak disimpan dirak, ada tempat 
khusus penyimpanan raknya seperti gantungan, nanti surat kabar yang 
sudah lama kita simpan dirak, ada khusu tempat raknya surat kabar, 
raknya sudah dikumpulkan semua disitu dari tahun sebelumnya kita 
satukan dalam satu rak, tapi surat kabar terbaru kita simpan digantungan 
semacam gantungan, rak surat kabar 1 buah tapi rak besar dia pake.17 
 

Wawancara berikut dengan gazali mengatakan bahwa “rak surat kabar baik juga, 

jumlah rak surat kabar ada 2 buah, kondisi masih layak pakai, umur rak antra 3 

tahun 4 tahunan, tidak perna diperbaharui.18 Wawancara berikut dengan Nataniel 

                                                           
16Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021 

17Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 
2021. 

18Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021. 
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Patora yang mengatakan bahwa “rak surat kabar ada 1 bauh, kondisi masih layak 

pakai meskipun umur rak bisa dibilang udah berapa tahun yang lalu, 4 tahunan 

kalau tidak salah”.19  

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa rak surat kabar 

sudah ada diperpustakaan dari segi kondisinya masih layak pakai tapi rak tersebut 

seudah lama kisaran waktu 3 sampai 4 tahunan yang lalu, dari hasil pengamatan 

dan wawancara peneliti rak surat kabar yang ada cuman 1 rak saja, kalau kita 

mengacuh pada standar nasional perpustakaan bahwa untuk pemenuhan standar 

nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan minimal 4 buah rak 

atau lebih untuk akreditasi A, 3 buah rak untuk akreditasi B dan 2 buah rak untuk 

akreditasi C, kalau kita melihat kondisi rak surat kabar yang ada di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo belom memenuhi standar nasional 

perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan karna rak yang ada 

diperpustakaan cuman 1 rak saja tidak memenuhi keriteria standar nasional 

perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan, maka dari itu pihak 

perpustakaan harus melakukan pengadaan rak surat kabar baru untuk pemenuhan 

kriteria standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan. 

g. Lemari katalog 

Peneliti melakukan wawancara dengam Nataniel Patora untuk mengetahui 

bagaimana lemari katalog di Perpustakaan, Nataniel Patora mengatakan bahwa 

“kondisi lemari katalog saat ini masih layak pakai, adapun dari segi jumlah lemari 

                                                           
19Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,10 Februari 2021 
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ada satu, masih butuh proses penambahan, umur lemari sekitar 4 tahun yang 

lalu”.20 

Wawancara berikut dengan Sulhandi:  

Kita disini sudah berbasis otomasi sebenarnya, cuman ada kendala di segi 
jaringan dan aplikasi tidak terpakai, kalau nanti sudah kita difasilitasi 
dengan WIFI nanti kita akan pergunakan lagi aplikasinya, kalau rak 
katalog ada juga khusus rak katalog manual tapi kemarin-kemarin kami 
tidak fungsikan karena kami sudah punya aplikasi, dan kita pake lemari 
katalog bukan rak katalog.21  

Wawancara berikut dengan Gazali mengatakan bahwa “lemari katalog ada, 

lemari masih layak pakai, katalog sampai saat ini masih manual, masih sementra 

proses digitalisasi karna terkendala dari segi jaringan WIFI, lemari katalog 1 

buah, lemari sekitaran 4 tahunan”.22 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa lemari katalog 

sudah ada diperpustakaan dan sistem katalog manual hal terjadi karena terkendala 

dari segi jaringan diperpustkaan, untuk mengatasi hal ini pihak perpustakaan 

sementra melakukan lobby dalam perbaikan, kalau kita melihat dari segi standar 

nasional perpustakaan, lemari katalog yang ada diperpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo belum memenuhi standar nasional 

perpustakaan, karena lemari katalognya belum seperti lemari katalog yang 

ditetapkan standar nasional perpustakaan, melainkan yang ada diperpustakaan 

kabupaten wajo hanya sekedar lemari dan dimodel jadi lemari katalog, lemarinya 

                                                           
20Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021 
21Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
22Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021  
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pun yang ada sudah 4 tahun lamanya, hal ini harus melakukan pengadaan lemari 

katalog baru untuk pemenuhan standar nasional perpustakaan. 

h. Lemari Penitipan Barang 

Kemudian peneliti melakukan wawancara lebih lanjut dengan Sulhandi untuk 

mengetahui bagaimana lemari penitipan barang di perpustakaan. 

Lemari penitipan juga ada, masih terbatas karna kita hanya punya 1 lemari 
saja, perlu ada tambahan, karna kalau pengunjung penumpuk lemari juga 
tidak bisa dipake satu tempat barang pengunjung karna masih terbatas, 
masih perlu sekali penambahan laaah, rak penitipan tidak perna diganti, 
seperti saya katakan sebelumnya rak tersebut sudah ada sebelum saya 
masuk kerja disini, kalau dari segi penambahan rak sudah perna tapi kalau 
diganti tidak pernah.23  

Wawancara berikut dengan Gazali mengatakan bahwa “lemari penilitipan 

kondisi baik, lemari jumlahnya 1 buah, umur lemari sekitaran 4 tahun lebih, 

tidak perna diperbaharui.24 

Wawancara berikut dengan Nataniel Patora:  

Kalau kita melihat lemari penitipan sudah ada, kondisi lemari masih bagus, 
perlu ada penambahan sih tapi kita sesuaikan saja, selama masih layak 
pakai blom ada kerusakan kita masih pakai yang itu, lemari penitipan 
barang kurang lebih 4 tahun yang lalu.25  

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa lemari penitipan 

barang sudah ada 1 buah lemari, lemari tersebut masih layak pakai dan berusia 

sekitar 4 tahunan yang lalu belum perna diperbaharui, kalau kita mengacuh dari 

segi standar nasional perpustakaan atau standar akreditasi perpustakaan minimal 2 

                                                           
23Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
24Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021  
25 Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021  
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buah lemari penitipan barang, lemari penitipan barang di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo belum memenuhi standar nasional perpustakaan atau 

standar akreditasi perpustakaan karena jumlah lemari penetipan barang cuman 1 

buah lemari itupun lemarinya sudah sekitar 4 tahun yang lalu, hal ini perlu 

perhatian untuk mengadakan lemari penitipan barang baru untuk pemenuhan 

standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan. 

i. Kursi Baca 

Untuk mengetahui bagaimana kursi baca di perpustakaan, maka peneliti 

melakukan wawancara dengan Nataniel Patora mengatakan bahwa “kursi baca 

lumayan banyak, ada sekitaran 40 buah, ada kursi baca diluar maupun didalam, 

kondisinya masih bagus dan layak pakai, umurnya 2 sampai 3 tahunan”.26 

hal yang sedikit berbeda dengan informan Sulhandi:  

Kalau dari segi kursi baca kita kondisikan dengan ruangannya, kalau dari 
segi kursinya sih masih terbatas dan ruangan juga masih sempit makanya  
itupun dikasih masuk juga dalam ruangan, kursi baca sudah perna ada 
pengadaan tapi kita tidak satu diruang baca karna kalau pengunjungnya 
sudah banyak diluar kita usungkan untuk masuk didalam, itupun kalau 
diluar tidak muat kita usungkan untuk masuk dalam ruangan, sebelumnya 
disini ruang dinas tapi kita pungsikan sebagai ruang pengunjung karena 
ruang terbatas.27  

Wawancara berikut dengan Gazali mengatakan bahwaKalau kursi baca disini 

kurang lebih 40 han, umur kursi baca berveriasi ada yang  sampai 2 tahun, 3 

tahun, bahkan ada yang satu tahun, pengadaaanya bertahap.28  

                                                           
26 Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
27Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
28Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021  
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Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa kursi baca yang ada 

diperpustakaan sudah ada dan berjumlah 40buah kursi, kondisi kursi baca ini 

sekitaran 2 sampai 3 tahunan yang lalu, penataan kursi bacanya dikondisikan 

tempatnya karna ruangannya masih sempit, ada yang disimpan diluar dan ada juga 

disimpan didalam, berdasarkan standar nasional perustakaan dan standar akreditas 

tentang kursi baca, 100 buah kursi baca atau lebih untuk akreditas A, 90 sampai 

99 kursi baca untuk akreditas B dan 80 sampai 89 kursi baca untuk akreditas C, 

kalau kita melihat jumlah kursi baca yang ada di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo yang berjumlah 40 buah, hal ini belum memenuhi 

standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan karna belum 

memenuhi kreteria yang ditetapkan, maka dari itu pihak perpustakaan harus 

mengadakan kursi baca sesuai yang yang diterapkan standar nasional 

perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan untuk memenuhi kriteria yang 

sudah ditentukan. 

j. Kursi Kerja 

Lebih lanjut Gazali menanggapi tentang kursi kerja di perpustakaan “saya 

kira kursi kerja bagus, tercukupi sesuai dengan kecukupannya, kursi kerja ada 25 

buah, kondisinya ada yang sampai 2 tahun dan 3 tahunan”.29 Wawancara berikut 

dengan Nataniel Patora mengatakan bahwa “kursi kerja juga udah lengkap lah, 

karna semua tercukupi sesuai kebutuhan, kondisi masih bagus dan layak pakai, 

umurnya sekitaran 2 sampai 3 tahun”.30 Wawancara berikut dengan Sulhandi 

                                                           
29Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  
30Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara,  

Wajo,  10 Februari 2021  
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mengatakan bahwa “kalau dari kursi kerja sudah memadai karna dari masing-

masing ruangan ada semua kursi kerja, kursi kerja berjumlah 10 buah”.31   

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa kursi kerja sudah 

ada dan berjumlah 25, kondisi 2 sampai 3 tahunan yang lalu dan masih layak 

pakai, kalau kita melihat dari standar nasional perpustakaan yang menetapkan 

minimal 20 kursi kerja, hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo sudah memenuhi standar nasional perpustakaan karena sudah memiliki 25 

kursi kerja, tetapi hal ini harus diperbaharui lagi karena usia dari kursi kerja 

tersebut sudah terlalu lama sekitaran 2 sampai 3 tahunan yang lalu. 

k. Meja Baca 

Peneli melakukan wawancara dengan Sulhandi untuk mengetahui 

bagaimana meja baca di perpustakaan: 

Meja baca juga kita pake meja yang panjang, ada juga sekitaran 10 an meja 
baca yang panjang, kalau dari segi pengadaan dari pengadaan tahuntahun 
sebelumnya karena kemarin-kemarin hanya pengadaan kursi saja, kita 
sesuaikan saja tempat disini karna kami keterbatasan ruangan, meskipun 
kita mau pengadaan meja dimana juga mau kita simpan, itu juga meja baca 
didalam disini mau disimpan tapi kondisi tempat masih sempit dan terbatas 
juga diruangan.32  

 
Wawancara dengan Informan Gazali mengatakan bahwa “meja baca ada 4 buah, 

ditambah meja yang bundar 1 jadi jumlahnya 5, kondisinya bervereasi ada 2 

yang 5 tahunan, ada juga yang 3 tahuanan dan 2 tahunan, karna pengadaaan 

                                                           
31Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
32Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
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tidak sekaligus proses bertahap.33 Wawancara dengan Informan Nataniel Patora 

mengatakan bahwa “meja baca juga ada beberapa yang ada disini, kondisinya 

masih layak pakai, kurang lebih 2 sampai 3 tahunan, tidak perna diperbaharui”.34 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa meja baca sudah ada 

dan berjumlah 10 buah, kondisi meja baca berfreasi ada 2 sampai 5 tahun yang 

lalu, hal ini disampaikan oleh informan mengatakan bahwa kita kondisikan dari 

segi ruangannya karena seperti kita lihat ruangan diperpustakaan ini sempit, 

kalau kita mengacuh terhadap standar nasional perpustakaan dan standar 

akreditasi perpustakaan, 40 buah atau lebih untuk akreditasi A, 30 sampai 39 

buah untuk akreditasi B, dan 20 sampai 29 buah untuk akreditasi C, melihat dari 

ketersedian yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

hanya menyediankan 10 meja baca, hal ini belum memenuhi standar 

perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan karena jauh dari kreterian yang 

ditetapkan perpustakaan, maka dari itu pihak perpustakaan harus mengadakan 

secepatnya meja baca untuk memenuhi kreteria standar nasional perpustakaan 

yang sudah ditetapkan. 

l. Meja Kerja 

Lebih Lanjtu Natanile Patora memberikan tanggapan mengenai meja kerja 

di perpustakaa “meja kerja juga sudah lumayan ada sekitaran 25, semua tercukupi 

                                                           
33Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  
34Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
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sesuai dengan kebutuhannya, kita juga sesuaikan dengan kondisi, semuanya masih 

layak pakai meja kerjanya sekitaran 3 atau 2 tahun yang lalu”.35  

Hal yang sedikit berbeda dengan Informan Sulhandi:  

Kalau meja kerja tidak sampai 20 kalau meja kerja karna kita pake  meja 
yang panjang, kalau meja karja ada sekitaran 10 an, kalau dari segi 
pengadaan dari pengadaan tahun-tahun sebelumnya karna 
kemarinkemarin hanya pengadaan kursi kerja saja, kita sesuaikan saja 
tempat disini karna kami keterbatasan ruangan, meskipun kita mau 
pengadaan meja dimana juga mau kita simpan, karna kita keterbatasan 
ruangan.36   

  
Wawancara dengan Informan Gazali mengatakan bahwa “meja kerja ada 25, 

kondisi masih bagus, berpereasi pengadaanya ada yang 3 tahun ada yang 2 

tahun”.37 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa meja kerja sudah 

ada dan berjumlah 25, adapaun kondisi dari meja kerja sekitaran 2 sampai 3 

tahunan yang lalu dan masih layak pakai, hal ini pihak perpustakaan juga 

mengkondisikan keadaan gedung dan menyiapkan sesuai kebutuhan pengawai dan 

pemustaka, kalau kita megacuh terhadap standar nasional perpustakaan minimal 

20 meja kerja yang ada diperpustakaan, hal ini pihak Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo sudah memenuhi standar perpustakaan karna sudah 

memiliki 25 meja kerja, tetapi hal ini harus diperbaharui lagi karna umut dari meja 

kerja tersebut sudah lama sekitaran 2 samapai 3 tahunan yang lalu. 

                                                           
35Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
36Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
37Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021. 
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m. Meja Sirkulasi 

Peneliti melakukan wawancara dengan Gazali untuk mengetahui bagaimana meja 

sirkulasi di perpustakaan, Gazali mengatakan bahwa “meja sirkulasi ada 2, 

kondisi ada yang 4 tahunan dan ada juga yang 3 tahunan berpreasi”.38 Informan 

Sulhandi pun menambahkan mengenai tentang meja sirkulasi di perpustakaan, 

mengatakan bahwa “kalau dari segi meja sirkulasi sudah ada kita sediakan 

didepan ruang baca, meja sirkulasi ada tiga petak yang sambung jadi satu, itu 

sudah cukup dari segi pegawai disini untuk layanan sirkulasi”.39 Wawancara 

dengan Informan Nataniel Patora mengatakan bahwa “meja sirkulasi juga sudah 

ada, kondisi masih bagus dan layak pakai, yang terpakai hanya 1, umurnya 

sekitaran 3 atau 4 tahunan”.40 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa meja sirkulasi sudah 

ada 1 buah, kondisi dari meja sikulasi ini 3 sampai 4 tahunan yang lalu, pihak 

perpustakaan juga mengkonsikan keadaan gedung dan memfasilitas kebutuhan 

pegawai dan pemustaka, kalau kita mengacuh terhadap standar nasional 

perpustakaan dan standar akreditas perpustakaan, 1 buah atau lebih dengan desain 

khusus akreditasi A, 1 buah dengan desain khusus untuk akreditas B, dan 1 buah 

saja untuk akreditasi C, kalau kita melihat ketersedian yang ada di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo yang memfasilitasi 1 buah meja 

sirkulasi, hal ini sudah termasuk standar nasional perpustakaan dan standar 

                                                           
38Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  

39Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 
2021.  

40Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 
Wajo,  10 Februari 2021  
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akreditasi perpustakaan meskipun perpustakaan Kabupaten Wajo dari segi meja 

sirkulasi masuk akreditas C karena cuman memiliki 1 buah saja dan tidak didesain 

khusus untuk meja sirkulasi, maka dari itu pihak perpustakaan harus pengadaan 

meja sirkulasi lebih dari 1 buah, baru desain khusus meja sirkulasi, untuk 

memenuhi Akreditas A perpustakaan. 

n. Papan Pemeran dan Pengumuman 

Lebih Lanjut Sulhandi memberikan tanggapana mengenai tentang papan 

pameran/pengumuman di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo: 

Kalau dari segi papan pameran/pengumuman juga sudah ada kita sediakan, 
kalau misalnya ada pengumuman dari atas kita umumkan dipapan 
pengumuman, kita pungsikan sebagaimana pungsinya, semua masih layak 
pakai.41  
 

Wawancara dengan Informan Gazali mengatakan bahwa “pameran/pengumuman 

ada beberapa ada 6, sebagai banner juga, itu sudah berjalan 4 tahun”.42 

Wawancara dengan Informan Nataniel Patora mengatakan bahwa 

“pameran/pengumuman sudah ada, ada beberapa disini yang masih dipake, 

jumlah ada 6, umurnya sekitarran 3 sampai 4 tahunan, tidak perna 

diperbaharui”.43 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa papan pameran & 

pengumuman ada dan berjumlah 6, kondisi barang masih layak pakai dan berusia 

sekitar 3 sampai 4 tahunan, hal ini seperti yang dikatakan ketua perpustakaan 

                                                           
41Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
42Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021. 
43Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021 
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bahwa kita hanya menyediakan sesuai kebutuhan dan melihat kondisi yang ada, 

kalau kita mengacu terhadap standar nasional perpustakaan atau standar akreditasi 

bahwa 4 buah atau lebih untuk akreditas A, 3 buah untuk akreditasi B, dan 2 buah 

akreditasi C, jika kita melihat ketersedian yang ada di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo ada 6 buah, hal ini sudah termasuk standar nasional 

perpustakaan melebihi kriteria yang ditentukan maka dari itu pihak perpustakaan 

harus memperbaharui papan pameran dan pengumuman karna sudah terlalu lama 

sekitaran 3 sampai 4 tahunan yang  lalu. 

o. Perangkat Komputer 

Peneliti melakukan wawancara dengan Nataniel Patora untuk mengetahui 

bagaimana perangkat komputer di perpustakaan, Nataniel Patora mengatakan 

bahwa “ada beberapa komputer yang ada disini, 12 kalau tidak salah, semua 

beroperasi sesuai kebutuhan, kondisinya lumayan bagus, umur komputer ada yang 

5 tahun sampai 1 tahun”.44 

Hal ini senadan dengan Sulhandi:   

Kalau dari segi perangkat komputer sudah memadai, ada beberapa 
komputer kami sediakan untuk staf, ada 12 unit, tapi dari segi komputer 
pengunjung terbatas dari segi layanan internet, karena WIFI masih 
bermasalah, kondisi komputer masih layak pakai meskipun sudah cukup 
lama ada yang 1 tahunan sampai 5 tahunan.45  

                                                           
44Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
45Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
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Wawancara dengan informan Gazali mengatakan bahwa “perangkat komputer 

keseluruhan ada 12 unit semua, setiap ruangan ada, kondisi masih bagus, umur 

komputer berpreasi mulai dari 5 tahun, 4, 3sampai 2 tahun”.46  

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa perangkat komputer 

sudah ada berjumlah 12 unit, kondisi komputer lumayan bagus dan berumur 1 

sampai 5 tahunan yang lalu, seperti yang dikatakan informan komputer yang ada 

diperpustakaan disesuaikan sama kebutuhan pegawai dan pemustakan, unit 

komputer dulu sering dipake karena ketersedian WIFI tapi sekarang WIFI kurang 

bagus jadi ada beberapa unit komputer tidak terpakai. Kalau kita mengacuh 

terhadapa standar nasional perpustakaan minimal 10 unit disediakan setiap 

perpustakaan, melihat dari ketersedian perangkat komputer yang ada di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo ada 12 unit, sudah termasuk standar 

nasional perpustakaan karena melebihi kriteria perangkat komputer yang sudah 

ditetapkan oleh standar nasional perpustakaan, maka dari itu pihak perpustakaan 

harus sering memperbaharui dan melihat kondisi hal ini masih layak pakai atau 

tidak karena peneliti liha bahwa umur komputer yang ada diperpustakaan 

terhitung sudah lama 1 sampai 5 tahunan yang lalu. 

p. Jaringan Internet 

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk 

mengetahui jaringan internet di perpustakaan, seperti yang diungkapkan Gazali 

mengatakan bahwa “kondisi jaringan internet sampai saat ini masih terbatas, 

                                                           
46Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021. 
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jaringan lancar, dulunya sampai 5 unit komputer tapi sekarang jaringan hanya 

muat 1 komputer, itu kita sesuaikan kondisi saja”.47  

Wawancara dengan informan Nataniel Patora:  

Jaringan internet sudah ada tapi terbatas, kita terkendala dari segi jaringan, 
tapi sekarang sudah proses perbaikan lagi, maka dari itu semua hal yang 
bersangkutan dengan internet kita alihkan dulu ke manual sampai WIFI 
kembali normal.48  

 
Wawancara dengan informan Sulhandi  

Kami disini ada layanan internet, karna WIFI nya lagi bermasalah kita tidak 
pungsikan komputernya, kalau nanti sudah berpungsi WIFI nya tetap kami 
layankan layanan internet, WIFI sekarang sementra proses pelaporan.49  

 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa jaringan internet 

sudah ada tetapi terbatas, cuman mampu memuat 1 komputer saja, hal ini 

disampaikan oleh informan bahwa proses perbaikan segera dilakukan, 

permohonan sudah masuk tinggal menunggu keputusan segera diperbaiki oleh 

pihak yang berwenang. Kalau kita mengacu terhadap standar nasional 

perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan bahwa 10 buah atau lebih untuk 

akreditasi A, 8-9 buah untuk akreditas B dan 6-7 buah untuk akreditas C, melihat 

kondisi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo hanya 

mampu memuat 1 unit komputer saja dalam fasilitas jaringan internetnya, maka 

dari itu perpustakaan Kabupaten Wajo dari segi jaringan internet blum memenuhi 

standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan karena belum 

                                                           
47Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  
48Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
49Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
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masuk salah satu kriteria yang sudah ditetapkan standar nasional perpustakaan dan 

standar akreditasi perpustakaan. 

q. Alat Baca Tunanetra 

Lebih lanjut peneliti ingin mengetahui bagaimana alat baca tunanetra di 

perpustakaan, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan Nataniel 

Patora mengatakan bahwa “ada beberapa yang sudah kami siapkan, disesuaikan 

dengan kondisi, cuman 3 kita siapkan sekedar wanti-wanti saja, karna kita 

bersyukur kalau ada orang tunanetra yang masuk”.50 Wawancara dengan informan 

Gazali mengatakan bahwa “alat baca sudah ada disiapkan, ada 3 persiapan alat 

baca”.51 Wawancara dengan informan Sulhandi mengatakan bahwa “sudah ada, 

ada khusus untuk tunanetra langsung dilayankan, tapi masih perlu ada tambahan 

koleksi untuk tunanetra”.52  

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa alat baca tunanetra 

sudah ada 3 persiapan yang dilakukan pihak perpustakaan, karena jarang orang 

masuk tunanetra itupun bersyukur kalau ada masuk perkataan dari ketua 

perpustakaan. Kalau kita mengacuh terhadap standar nasional perpustakaan 

minimal 5 persiapa yang harus perpustakaan siapkan untuk alat baca tunanetra, 

melihat dari ketersedian yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo hanya 3 persiapan alat baca tunanetra hal ini belun memenuhi 

                                                           
50Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
51Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021 
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Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 2021.  
52Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021. 
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standar nasional perpustakaan dari segi alat baca tunanetra karen tidak masuk 

dalam kriteria yang sudah ditetapkan standar nasionl perpustakaan, maka dari itu 

perpustakaan harus mengadakan alat baca tunanetra dan memperbaharua sesuatu 

hal yang sudah bertahun tahun supaya bisa memasuki kriteria standar nasional 

perpustakaan. 

r. Perlengkapan AC 

Untuk mengetahui Bagaimana perlengkapan AC di perpustakaan, maka 

peneliti lebih lanjut melakukawan wawancara dengan informan Gazali yang 

mengatakan bahwa “perlengkapan AC ada 6, kondisi AC, 4 yang berpungsi 2 

tidak kita pungsikan karna keterbatas daya, yang penting kita meyalahkan”.53   

Wawancara dengan informan Sulhandi  

Sudah ada AC nya, tapi diruang koleksi blom ada AC, kami hanya pakai 
kipas angin saja, diruang baca sebenarnya sudah ada AC nya tetapi Acnya 
lagi rusak tinggal perbaikan, Acnya udah berumur 5 tahun lebih masih 
APBD  2015, tidak ada pengadaan baru karna ada sebagian masih layak 
pakai dan sebenarnya harus ada penambahan, jumlah AC yang masih 
berfungsi cuman 4.54 
 

Wawancara dengan informan Nataniel Patora mengatakan bahwa “AC sudah ada 
beberapa, khususnya yang berpungsi ada 4 unit, kita kondisikan saja dengan 
keadaan, jika ada yang masuk kita nyalahkan, karna kita keterbatasan daya”.55  

   
Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa perlengkapan ac 

sudah ada diperpustakaan, berjumlah 6 AC cuman 4 yang berpungsi 2 tidak 

dipungsikan karena keterbatasan daya, AC berusia sekitar 4-5 tahunan yang lalu 

                                                           
53Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  

54Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 
2021.  

55Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 
Wajo,  10 Februari 2021.  
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APBD 2015. Kalau kita mengacuh terhadap standar nasional perpustakaan 

minamal 1 AC setiap perpustakaan, melihat dari ketersedian yang ada di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo ada 6 AC, hal ini sudah memenuhi 

standar nasional perpustakaan karena melebihi kriteria yang ditetapkan oleh 

standar nasional perpustakaan, maka dari itu pihak perpustakaan harus 

memperbaharui karena rata-rata AC yang ada sudah terlalu lama masih APBD 

2015. 

Peneliti merangkum Sarana Perpustaakan 
di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo dalam tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.1. Temuan Lapangan Sarana Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo 
. 

No 

Indikator Sarana 
Standar Nasional 

Temuan Lapangan 

Sarana Jumlah Sarana Dinas 
Perpustakaan Wajo  

Jumlah Kondisi 

1. Rak Buku 75 Buah Rak Buku 
12 Buah Layak 

Pakai 

2. Rak Jurnal 8 Buah Rak Jurnal 
2 Layak 

Pakai 

3. 
 

Rak Buku 
Referinsi 

5 Buah Rak Buku Referinsi 
1 Layak 

Pakai 

4. 
 

Rak 
Majalah 

4 Buah Rak Majalah 
2 Layak 

Pakai 

5. 
 

Rak Audio 4 Buah Rak Audio 
1 Layak 

Pakai 

6. 
 

Rak Surat 
Kabar 

4 Buah Rak Surat Kabar 
2 Layak 

Pakai 

7. 
 

Lemari 
Katalog 

2 Buah Lemari Katalog 
1 Layak 

Pakai 

8. 
 

Lemari 
Penitipan 
Barang 

2 Buah  
Lemari Penitipan 

Barang 

1 Layak 
Pakai 
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9. 
 

Kursi Baca 
100 

Buah 
Kursi Baca 

40  Layak 
Pakai 

10. 
 

Kursi 
Kerja 

20 Buah Kursi Kerja 
25 Layak 

Pakai 

11. 
 

Meja Baca 40 Buah Meja Baca 
10 Layak 

Pakai 

12. 
 

Meja 
Sirkulasi 

1  Buah Meja Sirkulasi 
2 Layak 

Pakai 

13. 

Papan 
Pameran/P
engumuma

n 

 
4 Buah 

Papan 
Pameran/Pengumum

an 

1 Layak 
Pakai 

14. 
 

Komputer 
10 Buah 

Komputer 
12 Layak 

Pakai 

15. 
 

Internet 
1 Buah 

Internet 
5 Unit 

Komputer 
Layak 
Pakai 

16. 
 

Alat Baca 
Turnanetra 

5 Buah 
Alat Baca Turnanetra 

3 Layak 
Pakai 

17. 
 

Ac 
 

1 Buah  Ac 
6 4 

Berfungsi 
2 Tidak 

 Berdasarkan Standar Nassional Perpustakan peneliti telah melakukan 

wawancara dengan informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sarana 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo sudah cukup 

memadai namun belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan hanya 

beberapa yang sesuai dengan Standar Akreditasi dengan hal ini Perpustakaan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo masih membutuhkan 

tambahan Sarana Fasilitas Perpustakaan karena melihat dari rujukan Standar 

Nasional Perpustakaan sarana yang ada di Dinas Perpustakaan belum dapat 

dikatakan sesaui dengan standar nasional perpustakaan. 

 Sarana perpustakaan seperti Rak buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo masih sangat kurang dan membutuhkan penambahan 

masih banyak buku yang seharusnya disimpan di rak namun jumlah rak yang ada 



93 
 

belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan karena ruangan  ruangan rak 

buku yang belum bisa memadai namun dari segi kualitas kelayakan masih layak 

untuk di pakai, tidak hanya itu dari sarana rak jurnal belum ada hanya saja lemari 

yang dijadikan penempatan jurnal dan pemakaiannya sudah cukup lama masih 

perlu penambahan. Peneliti menganalisis sarana perpustakaan yang ada di Dinas 

Perpustaaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo fasilitasnya masih membutuhkan 

penambahan karena tidak sesuai dengan standar nasioanal perpustakaan. 

Tetapi dalam hal lain, misalnya meja kerja, meja sirkulasi dan perangkat 

komputer sesuai dengan Standar Akreditasi serta ruangan sudah sangat nyaman 

dilengkapi dengan AC sehingga pengunjung merasa betah ketika sedang mecari 

kebutuhannya di perpustakaan, ketersediaan meja baca dan kursi baca sudah 

sangat memadai dan bisa menampung pemustaka yang sedang membaca. 

C. Prasarana Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo 

Prasarana perpustakaan itu sendiri merupakan gabungan  dari beberapa 

ruang yang memiliki fungsi berbeda-beda sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, 

perencanaan tata ruang dalam prasarana perpustakaan harus memperhatikan 

fungsi tiap ruang yang didukung unsur-unsur keharmonisan dan keindahan. Unsur 

keharmonisan dan keindahan akan mempengaruhi eksterior dan interior prasarana. 

Keindahan interior harus didukung eksterior prasarana  untuk mewujudkan tata 

ruang  perpustakaan yang baik sehingga mampu memberikan kepuasan bagi 

petugas perpustakaan atau pustakawan dan pemustaka. Untuk mengetahui 

Bagaimana Prasarana Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo dalam pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan maka peneliti 

melakukan wawancara dengan berbagai informan. 
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a. Luas Gedung & Ruang Perpustakaan 

Peneliti melakukan wawancara dengan informan Kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo untuk mengetahui bagaimana luas gedung/ruang 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Wajo, seperti 

yang diungkapkan Gazali: 

Kalau dari segi gedung kita lihat saja kondisi sekarang, dari tahun ketahun 
tidak ada perombakan karena gedung perpustakaan ini merupakan rumah 
adat atau rumah jabatan bupati dulu, meskipun kita dari dulu selalu dijanji 
untuk pergantian gedung disisi lain tidak pernah terelisasi sampai sekarang, 
tetap kami usulkan kepemerintah daerah mengenai hal ini, Status dan luas 
tanah milik pemda seluas 2.968 M2, status dan luas gedung milik pemda 
seluas 364 M2”.

56  

Wawancara dengan informan Nataniel Patora:  

Status gedung masih seperti biasanya, tetap kami mengusulkan permintaan 
ke pemda terkait gedung perpustakaan, kami tidak bisa modifikasi gedung 
ini krna gedung ini merupakan sejarah dari kabupaten wajo, Status dan luas 
tanah milik pemda seluas 2.968 M2, status dan luas gedung milik pemda 
seluas 364 M2.57 

 
Wawancara dengan informan Sulhandi mengatakan bahwa “kalau dari segi luas 

gedung, Status dan luas tanah milik pemda seluas 2.968 M2, status dan luas 

gedung milik pemda seluas 364 M2, seperti yang dijelaskan kepala perpus 

sebelumnya”.58  

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa Status dan luas 

tanah milik pemda seluas 2.968 M2, status dan luas gedung milik pemda seluas 

364 M2, berdasarkan standar nasional perpustakaan bahwa dalam pemenuhan 

                                                           
56Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  
57Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
58Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
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standar gedung perpustakaan harus mempunyai luas gedung sekurang-kurangnya 

0.008 m2 per kapita dikalikan jumlah penduduk, jumlah penduduk yang ada 

dikabupten wajo kurang lebih 550.000 jiwa, hal ini sangat mustahil untuk 

direalisasikan, maka dari itu kami mengacu terhadap standar akreditas 

perpustakaan bahwa luas gedung 1500 m2 atau lebih untuk akreditas A, luas 

gedung 1000-1499 m2 untuk akreditasi B, dan luas gedung 500-999 m2 untuk 

akreditas C, melihat dari kondisi luas gedung yang ada di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo hanya 364 m2, hal ini belum memenuhi standar 

nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan karena belum 

mencapai kriteria yang sudah ditetapkan, maka dari itu pihak pemerintah 

Kabupaten Wajo harus segera memperbaharui perpustakaan supaya perpustakaan 

yang ada di Kabupaten Wajo bisa memenuhi standar nasional perpustakaan dan 

standar akreditasi perpustakaan. 

b. Luas Area Koleksi 

Kemudian peneliti lebih lanjut ingin mengetahui Bagaimana luas area 

koleksi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo, 

maka peneliliti melakukan wawancara dengan informan Nataniel Patora: 

Luas area koleksi seperti kita lihat 49 m2, meskipun agak sempit tapi kita 
optimalkan lah seperti biasanya, kita berharap juga kepada pemerinta 
daerah supaya perpustakaan dapat perhatiaan, untuk mendapatkan fasilitas 
yang sebagaimana mestinya perpustakaan.59  

  
Wawancara dengan informan Gazali mengatakan bahwa “kalau luas area koleksi  

disini sekitaran 49 m2, saya rasa hal ini sudah memadahi meskipun agak sempit 

                                                           
59Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
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tapi yah kita kondisikan saja tempatnya”.60 Wawancara dengan informan 

Sulhandi mengatakan bahwa “kalau segi luas area koleksi 49 m2 didepan dan 

dibelakang 25 m2, kita maksimalkan tempat karna kondisi ruangan kurang 

memadahi, maka dari itu ada sebagian koleksi dibelakang”.61  

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa luas area koleksi 

yang ada diperpustakaan 49 m2 dan 25 m2, kalau kita mengacuh terhadap standar 

nasional perpustakaan dan standar akreditas perpustakaan bahwa luas 600 m2 

atau lebih untuk akreditas A, luas 450-599 m2 untuk akreditasi B, luas 300-449 

m2 untuk akreditas C, melihat dari kondisi yang ada di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo hanya memeiliki luas 49 m2 dan 25 m2, hal ini belum 

memenuhi standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan 

karena tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, maka dari itu pihak 

pemerintah harus segerah memperbaiki perpustakaan daerah Kabupaten Wajo 

supaya bisa memenuhi standar perpustakaan dan standar akreditasi. 

c. Luas Area Staff 

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Sulhandi untuk mengetahui 

Bagaimana luas area staf perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo, Sulhandi mengatakan bahwa “kalau dari segi luas area staf 25 

m2, dikondisikan saja karna ruangan terbatas”.62 Wawancara dengan informan 

Gazali mengatakan bahwa “luas area staf perpustakaan 25 m2, kita maksimalkan 

                                                           
60Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  
61Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
62Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
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saja karna kita lihat dari keadaan gedung yang agak terbatas”.63 Wawancara 

dengan informan Nataniel Patora mengatakan bahwa “luas area staf 25 m2, seperti 

yang sodara lihat seperti itu ruang staf perpustakaan”.64   

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa luas area staf 

diperpustakaan seluas 25 m2, kalau kita mengacuh dari standar nasional 

perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan bahwa luas 150 m2 atau lebih 

untuk akreditasi A, luas 100-149 m2 untuk akreditas B, dan luas 50-99 m2 untuk 

akreditasi C, melihat kondisi luas area staff di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten wajo hanya memiliki luas 25 m2, hal ini belum memenuhi standar 

nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan karena belum 

memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, maka dari itu pihak pemerintah haarus 

segerah memperbaiki perpustakaan daerah Kabupaten Wajo untuk memenuhi 

standar nasional perpustakaan dan standar akreditas perpustakaan yang sudah 

ditetapkan. 

d. Letak Lokasi Perpustakaan 

Peneliti melakukan wawancara dengan Informan Gazali untuk mengetahui 

Bagaimana letak lokasi perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo. 

Saya rasa dari segi letak lokasi perpustakaan sudah sangat strategis, mudah 
dijangkau dan berada pada kota kabupaten, dimana tempat perpustakaan 

                                                           
63Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  
64Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara,  

  



98 
 

kita sangat ramai disekelilingnya, karna berdekatan dengan lapangan 
merdeka dan Mesjid Raya Sengkang.65  

  
Wawancara dengan informan Sulhandi:   

Kalau dari segi letak lokasi sudah sangat strategis termasuk tempattempat 
keremaian, disamping lapangan merdeka sengkang dan didepan mesjid 
raya, maka dari itu perpustakaan kita ini sangat strategis dari segi tempat 
dan berdekatan berdekatan semua dinas dinas dikabupaten wajo.66  

Wawancara dengan informan Nataniel Patora mengatakan bahwa “letak 

perpustakaan sangat strategis berada pada tengah kota, didepan mesjid raya 

disamping lapangan merdeka”.67 

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa letak lokasi yang 

ada diperpustakaan sangat strategis karena berada ditengah perkotaan, dikelilingin 

tempat keramaian dan berdekatan lapangan merdeka dan mesjid raya kota 

sengkang, kalau kita melihat dari standar nasional perpustakaan hal ini sudah 

memenuhi standar karena berada ditengah perkotaan, dekat dari tempat 

pembelajaran, dekat dengan tempat keramaian, berada diselah selah dinas terkait 

dan berdekatan dengan mesjid raya kota sengkang. 

e. Standart kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, 

pencahayaan, keamanaan, dan sirkulasi udara 

Untuk mengetahui Bagaimana dalam pemenuhan standart kesehatan, 

keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanaan, dan 

                                                           
65Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  

66Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 
2021.  

67Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 
Wajo,  10 Februari 2021.  
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sirkulasi udara di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo, maka 

peneliti melakukan waawancara dengan Gazali kepala Dinas Perpustakaan: 

Kalau segi standar kesehatan kita disini ada program 3 kali 1 bulan seperti 
pumigasi kita adakan penyemprotan buku-buku dan membersihkan ruangan 
supaya tidak bau, dan kita juga simpankan kapur bagus 1 kali dalam 3 
bulan, kalau mengenai dari segi standar saya kira sudah cukup intigasinya, 
untuk pada saat ini ada beberapa kamar kosong, kita banyak seperti area 
area terbuka.68  

  
 Hal ini agak sedikit berbeda dengan informan Nataniel patora:  

Kalau kita melihat dari segi standar, bagi saya tidak memanuhi standar, 
karna kita lihat kondisi perpustakaan semua bertahun-tahun yang lalu, kami 
berharap perawatan perpustakaan kita terus dirawat untuk memenuhi dari 
segi standar, dan pemerintah daerah juga tidak terlalu memperhatikan 
perpust akaan ini.69   

 
Kemudian Sulhandi juga menanggapi terkait dengan standart kesehatan, 

keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanaan, dan 

sirkulasi udara bahwa:   

Kalau dari segi standar kesehatan sebetulnya masih banyak yang perluh 
dilakukan, pencahayaan juga masih perlu perbaikan diluar diruang baca 
masih ada cahaya masuk, ini memang kantor dulu memang bukan didesain 
bukan untuk perpustakaan, makanya tidak sesuai, perlu ada perbaikan.70  

  
Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa dalam pemenuhan 

standart kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan, keindahan, 

pencahayaan, keamanaan, dan sirkulasi udara di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo belum memenuhi standar karena masih banyak yang 

                                                           
68Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  

69Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 
Wajo,  10 Februari 2021. 

70Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 
2021.  
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perlu dilakukan pencahayaan dan juga masih perlu perbaikan ruang baca karena 

masih ada cahaya masuk. 

f. Sarana kepentingan umum seperti toilet dan area parkir 

Kemudian peneliti juga ingin mengetahui Bagaimana kelengkapan sarana 

kepentingan umum seperti toilet, dan area parkir di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo, maka peneliti melakukan wawancara lebih lanjut 

dengan Gazali mengatakan bahwa “kalau segi toilet sudah lengkap karna 

terlengkapi setiap ruangan, dan area parkir juga sudah memadahi, seperti yang 

kita lihat diluar area parkir sangat luas”.71 Wawancara dengan informan Nataniel 

Patora mengatakan bahwa “toilet setiap ruangan ada toilet saya rasa dari segi 

toilet sudah lengkap, dan parkiran juga sangat luas.72 Wawancara dengan 

informan Sulhandi mengatakan bahwa “kalau segi toilet sudah lengkap karna 

terlengkapi setiap ruangan, dan area parkir juga sudah memadahi, seperti yang 

kita lihat diluar area parkir sangat luas”.73  

Berdasarkan data dan hasil wawancara peneliti bahwa sarana kepentingan 

umum seperti toilet sudah kami fasilitasi atau sudah lengkap dan area parkiran 

sangat memadahi, hal ini saya rasa sangat memenuhi dari sarana kepentingan 

umum seperti toilet dan area parikiran yang ada di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo 

 
                                                           

71Gazali, (54 Tahun), Kepala Dinas Perpustakaan, Wawancara, 9 Februari 2021.  
72Nataniel Patora, (47 Tahun), Kepala Bidang Pengembangan Kolekasi, Wawancara, 

Wajo,  10 Februari 2021.  
73Sulhandi, (27 Tahun), Kepala Bidang Pengelolaan, Wawancara, Wajo, 11 Februari 

2021.  
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Peneliti merangkum Prasarana Perpustaakan 
di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo dalam tabel berikut ini 

 
Tabel 4.2. Temuan Lapangan Prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo 

No Variabel Indikator Temuan Lapangan 

1. 
Prasarana Luas Gedung/ruang 

perpustakaan 

luas tanah milik pemda seluas 2.968 
M2, status dan luas gedung milik pemda 

seluas 364 M2 

2.  Luas area koleksi luas area koleksi 7x7 

3.  Luas area untuk staf luas area koleksi 5x5 

4. 
 Kebersihan gedung 

dan ruangan 
Keseluruhan tampak sangat bersih dan 

terkelola dengan baik. 

5. 

 

Pencahayaan 
Ruang baca, ruang koleksi dan ruang 
kerja masih perlu perbaikan dalam 

pencahayaan 

6.  

Sirkulasi Udara 
Ruang baca, ruang koleksi dan ruang 

kerja semua baik 

7. 

 

Letak/Lokasi 
perpustakaan 

letak lokasi Perpustakaan di Dinas 
perpustakaan Kabupaten Wajo sangat 
strategis, mudah dijangkau karena 
terletak ditengah kota wajo dan juga 
berada di dekat lapangan merdeka dan 
masjid Raya Sengkang. 

Peneliti menganalisis bahwa Prasarana perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten wajo belum sesuai dengan Standar 

Nasional Perpustakaan seperti luas gedung, luas area koleksi, luas area 

pemustaka, luas area staf belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan 

standar komponen akreditas. 

Dalam pemenuhan standart kesehatan, keselamatan, kenyamanan, 

ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanaan, dan sirkulasi udara di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo, belum memenuhi standar karena 
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masih banyak yang perlu dilakukan pencahayaan dan juga masih perlu perbaikan 

ruang baca karena masih ada cahaya masuk,. 

 Tetapi dalam hal lain, misalnya letak Lokasi Perpustakaan sudah strategis 

karena terletak di tengah kota kabupaten sehingga pengunjung dengan mudah 

untuk mengakses perpustakaan yang mana juga tempat perpustakaan berada di 

samping lapangan merdeka kabupaten, Prasarana toilet juga sudah lengkap dan 

area parkir sangat memadahi. 
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sarana perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo belum sesuai 

dengan standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan, 

dengan hal ini perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo masih 

membutuhkan tambahan sarana fasilitas perpustakaan karena melihat dari 

rujukan standar nasional perpustakaan sarana yang ada di Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Wajo belum dapat dikatakan sesaui dengan 

standar nasional perpustakaan. 

2. Prasarana perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo belum 

sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi 

perpustakaan, dengan hal ini Perpustakaan di Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Wajo masih bnyak membutuhkan perbaikan prasarana 

perpustakaan karena melihat dari rujukan standar nasional perpustakaan 

prasarana yang ada di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo belum dapat 

dikatakan sesaui dengan standar nasional perpustakaan. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan impilkasinya 

sebagai berikut: 

1. Sarana perpustakaan di Dinas perpustakaan di Kabupaten Wajo masih 

perlu penambahan seperti rak buku, rak jurnal, rak katalog, papan 

pengumuman karena belum sesuai dengan standar nasional perpustkaan 

atau standar  akreditasi. 

2. Prasarana perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Wajo masih 

perlu perhatian oleh pemerintah daerah karena melihat luas gedung, luas 

area koleksi, luas area pemustaka, luas area staf, belum sesuai dengan 

standar nasional perpustakaan dan standar akreditasi perpustakaan, 

sehingga perlu adanya pembangunan gedung di Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Wajo. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

Nama Peneliti  : Andi Mudassir 
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Prodi   : Dirasah Islamiyah 
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Promotor  : Dr. Iskandar, S.Sos., M.M 

Kopromotor  : Dr. La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I 

 

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 
 
 Pertanyaan Untuk Sarana Perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten 

Wajo 

1. Bagaimana rak buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo ? 

2. Bagaimana rak jurnal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo ? 

3. Bagaimana rak buku referensi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo ? 

4. Bagaimana rak majalah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

? 

5. Bagaimana rak audio visual di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo ? 

6. Bagaimana rak surat kabar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo ? 

7. Bagaimana lemari katalog di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo ? 

8. Bagaimana lemari penitipan barang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo ? 

9. Bagaimana kursi baca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo ? 
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10. Bagaimana kursi kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

? 

11. Bagaimana meja baca di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

? 

12. Bagaimana meja kerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo 

? 

13. Bagaimana meja sirkulasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo ? 

14. Bagaimana papan pameran/pengumuman di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo ? 

15. Bagaimana perangkat komputer di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo ? 

16. Bagaimana jaringan internet di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Wajo ? 

17. Bagaimana alat baca tunanutra di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo ? 

18. Bagaimana perlengkapan AC di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo ? 

 
 Pertanyaan Untuk Prasana Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo 

1. Bagaimana luas gedung/ruang perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo ?  

2. Bagaimana luas area koleksi perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Wajo ?  

3. Bagaimana luas area staf perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo ?  

4. Bagaimana letak lokasi perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Wajo ?  
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5. Bagaimana dalam pemenuhan  standart kesehatan, keselamatan, kenyamanan, 

ketenangan, keindahan, pencahayaan, keamanaan, dan sirkulasi udara di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo ? 

6. Bagaimana kelengkapan sarana kepentingan umum seperti toilet, dan area 

parkir di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wajo ? 

 

DATA INFORMAN PENELITIAN 
. 
 

No Nama Informan Umur Pekerjaan 
1 Gazali, S.IP 54 

Kepala Dinas Perpsutakaan 
2 Sulhandi,S.I.P 47 Kepala Bidang Pengelolaan 
3 Nataniel Patora, S.E 27 Kepala Bidang Pengembangan 

Koleksi 
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 Wawancara Langsung Informan 2 Sulhandi, S.I.P 
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 Wawancara Langsung Informan 3 Nataniel Patora, S.E 
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 Documentasi Sarana Perpustakaan dan Prasarana Perpustakaan 
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