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ABSTRAK 

Nama   : Ali Akbar Baihaqy 

NIM   : 40400118010 

Jurusan  : Ilmu Perpustakaan 

Judul Skripsi :Optimalisasi Pelayanan Pustakawan Terhadap       

Pemustaka Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 

Daerah Kabupaten Gorontalo 
          

Skripsi ini membahas tentang Optimalisasi pelayanan pustakawan terhadap 

pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana bentuk pelayanan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo dan bagaimana upaya 

mengoptimalisasikan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pelayanan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo serta untuk mengetahui 

upaya mengoptimalisasikan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 

kepala perpustakaan, pustakawan dan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo. 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum bentuk pelayanan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo adalah 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta mengedepankan etika dalam 

memberikan pelayanan. Kemudian upaya perpustakaan dalam 

mengoptimalisasikan pelayanan adalah melakukan transformasi pelayanan dengan 

mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan sedang merencanakan 

pelayanan menggunakan aplikasi, melakukan pengadaan koleksi-koleksi terbaru 

setiap tahunnya, bekerjasama dengan pemerintah terkait dengan pengadaan koleksi-

koleksi tersebut serta menambah jumlah sumber daya manusia yang kompeten atau 

yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perpustakaan. Adapun 

kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. 

 

Kata Kunci: Optimalisasi, Pelayanan Perpustakaan, Perpustakaan Umum, 

Pustakawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Hadirnya perpustakaan di tengah kehidupan masyarakat sangat dirasakan 

manfaatnya dan membawa dampak positif terhadap perilaku kehidupan 

bermasyarakat. Perpustakaan memiliki asas pembelajaran sepanjang hayat  dan 

dengan hadirnya perpustakaan, masyarakat akan merasakan manfaatnya secara 

terus-menerus. 

Perpustakaan yaitu suatu lembaga penyedia jasa informasi yang sebagian 

besar bertujuan tidak untuk mencari keuntungan atau nirlaba. Jika dihubungkan 

dengan pendidikan, perpustakaan adalah organisasi dan penyedia layanan public 

(service provider) yang memiliki peran strategis dalam system pendidikan yang 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui perpustakaan, tenaga pendidik, 

mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika memperoleh kesempatan untuk 

memperluan dan memperdalam pengetahuannya dengan memanfaatkan sumber-

sumber informasi yang tersedia di dalamnya.  

Perpustakaan yang memiliki peran sebagai layanan publik, harus lebih 

meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh agar perpustakaan tidak 

ditinggalkan oleh pengguna atau masyarakat. Perpustakaan sebaiknya berusaha 

secara maksimal untuk bisa mewujudkan tujuan perpustakaan. Tujuan 

perpustakaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka atau 

pengunjung dengan sebaik-baiknya, agar pemustaka tersebut merasa nyaman dan 

puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. 

Pelayanan perpustakaan merupakan kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan penyediaan jasa dan penggunaan koleksi perpustakaan untuk kebutuhan 

pemustaka. Kegiatan pelayanan merupakan unsur yang kehadirannya sangat 
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penting di perpustakaan. Tidak dapat disebut sebagai suatu perpustakaan jika di 

dalamnya tidak terdapat unsur pelayanan. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 826) mengatakan pelayanan 

memiliki tiga makna, yaitu perihal atau cara melayani, usaha untuk melayani 

kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang 

diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pelayanan pada dasarnya 

adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, 

yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. 

Menurut J.P.G. Sianipar, pelayanan adalah suatu cara melayani, membantu 

menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau 

kelompok orang. Artinya obyek yang dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari 

individu-individu, golongan dan organisasi/sekelompok anggota organisaisi. 

(Sianipar, 2000: 6). 

Pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, buruknya pelayanan 

publik memang bukan hal baru, ini ditunjukan oleh fakta di lapangan yang masih 

banyak pelayanan yang kurang maksimal. Beberapa masalah penting banyak terjadi 

di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pertama yaitu besarnya 

diskriminasi pelayanan, penyelenggaraan pelayanan masih sangat dipengaruhi oleh 

hubungan persaudaraan, kesamaan pilihan politik, etnis, dan agama. Kedua, belum 

adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan. Ketiga, rendahnya tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik. Ini merupakan konsekuensi logis dari 

adanya diskriminasi pelayanan dan ketidak pastian tadi. 

Fenomena seperti ini masih sering terjadi di lapangan walaupun telah 

diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari KKN yang secara tegas menyatakan keharusan adanya 

kesamaan pelayanan, bukannya diskriminasi. Akibat dari besarnya diskriminasi 
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pelayanan, ketidakpastian waktu dan biaya, rendahnya kepuasan masyarakat 

menjadi penyebab munculnya KKN.  

Sejalan dengan hal ini, Abas dan Triandyani (2001) dalam Zaenal 

mengemukakan beberapa indikator yang mencerminkan rendahnya potret kinerja 

pelayanan publik, khususnya Indonesia. Indikatornya yaitu pelayan yang sangat 

lambat dan cenderung birokratis, biaya yang cukup tinggi, adanya pungutan 

tambahan, perilaku aparat yang bersikap sebagai pejabat daripada abdi masyarakat, 

pelayan yang diskriminatif dan sederetan persoalan lainnya. 

Perpustakaan sebagai fasilitas pelayanan publik seyogyanya mendapatkan 

perhatian lebih dari pemerintah. Peran aktif pemerintah dapat mendorong 

berkembang dan terciptanya layanan perpustakaan menjadi lebih baik. Selain 

membutuhkan peran serta dari pemerintah, juga yang tidak kalah pentingnya yaitu 

peran aktif dari dalam lingkup perpustakaan itu sendiri, seperti halnya peran dari 

pustakawan dan pengelola perpustakaan tersebut. Oleh karena itu, pengelola 

perpustakaan maupun pustakawan harus lebih mengoptimalkan lagi segala bentuk 

pelayanan yang ada di perpustakaan. 

Optimalisasi yaitu meningkatkan atau memaksimalkan kinerja tenaga 

perpustakaan atau pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. 

Untuk mendukung terwujudnya pelayanan yang maksimal pustakawan harus bisa 

bersikap humanis kepada pemustaka, membantu atau membimbing pemustaka 

dalam menemukan informasi yang ia butuhkan, menyelesaikan permasalahan yang 

di alami pemustaka dan memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka dengan 

tujuan agar pemustaka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. 

Pengoptimalisasian pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi 

pemerintahan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Mengingat bahwa pembaharuan 

tersebut berkaitan dengan berbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran 
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birokrasi pemerintahan.  Beberapa aspek tersebut adalah budaya birokrasi yang 

belum kondusif yang cukup lama mewarnai pola pikir birokrat sejak zaman kolonial 

dahulu. Prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi saat ini 

sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga masyarakat sebagai 

warga negara yang berdaulat. Prosedur pelayanan misalnya, tidak diatur untuk 

mempermudah pelayanan, tetapi lebih untuk melakukan pengawasan terhadap 

perilaku masyarakat sehingga prosedurnya lambat dan rumit. 

Manajemen pelayanan sektor publik adalah seluruh kegiatan pelayanan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Secara operasional dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah sesuai dengan kewenangannya, baik pelayanan yang sifatnya langsung 

diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan tertentu. 

Proses ini merupakan salah satu cara untuk mendorong terwujudnya revitalisasi 

fungsi pelayanan aparatur pemerintah dan akuntabilitas pelayanan. 

Kewajiban pemerintah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan hak 

setiap warga Negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat 

dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu pelayanan pemerintahan, pelayanan 

pembangunan, pelayanan utilitas dan pelayanan sosial. 

Dengan meningkatnya pelayanan yang ada di setiap perpustakaan maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa perpustakaan akan lebih dikenal di semua 

kalangan baik itu dari anak-anak, remaja hingga dewasa yang membutuhkan 

informasi. Juga tentunya akan lebih banyak lagi masyarakat atau pemustaka yang 

memanfaatkan perpustakaan dan menjadikan perpustakaan sebagai pilihan utama 

dalam menemukan sebuah informasi. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo sudah 

menyediakan berbagai jenis layanan yang tentunya diperuntukkan untuk pemustaka 

diantaranya yaitu Online Public Access Catalogue (OPAC), layanan sirkulasi bahan 
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pustaka, layanan referensi dan layanan perpustakaan keliling. Pelayanan dari 

berbagai macam jenis layanan tersebut di atas masih kurang dimaksimalkan oleh 

pustakawan sehingga dapat diduga bahwa pelayanan yang diberikan kepada 

pemustaka masih belum optimal.  Hal ini diketahui setelah dilakukan observasi 

pada tanggal 28 juli 2021, dan hasil wawancara terhadap petugas perpustakaan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan 

uraian tersebut diatas, penulis mengajukan rancangan dengan judul “Optimalisasi 

Pelayanan Pustakawan Terhadap Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditetapkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana cara pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo 

2. Bagaimana upaya mengoptimalisasikan pelayanan Perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pelayanan 

pustakawan terhadap pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daeah Kabupaten Gorontalo. Pelayanan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini mencakup pelayanan di bagian layanan Online Public Access 

Catalogue (OPAC), layanan sirkulasi, layanan referensi dan layanan 

perpustakaan keliling. Khususnya yang berbentuk cara pustakawan dalam 



6 
 

 
 

melayani. Selain itu penelitian ini juga mengungkap tentang upaya 

pustakawan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan.  

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memperjelas penelitian ini dan memperkuat dimana posisi penelitian 

ini, maka peneliti merasa perlu untuk menguraikan sejumlah istilah yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Optimalisasi 

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. 

Menurut Winardi (1999: 363) Optimalisasi adalah ukuran yang 

menyebabkan tercapainya tujuan, sedangkan jika dipandang dari sudut 

usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga 

mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau yang dikehendaki.  

b. Pelayanan Perpustakaan 

Menurut Yusuf dan Suhendar (2013: 69) “Pelayanan perpustakaan 

adalah proses penyebarluasan segala macam informasi kepada 

masyarakat luas”. Kegiatan yang dilakukan di perpustakaan tidak hanya 

berkaitan dengan membaca buku saja melainkan juga berkaitan dengan 

pelayanan yang diberikan pustakawan dalam membantu jika ada 

kesulitan yang di alami oleh pengunjung perpustakaan atau pemustaka. 

c. OPAC (Online Public Access Catalogue) 

Menurut Himayah (2014: 68) Katalog adalah seperangkat alat yang 

praktis yang mewakili koleksi perpustakaan dalam rangka dan 

menyediakan akses melalui serangkaian data pengganti yang terorganisir 

secara sistematis, dan karena itu adalah bagian penting dari sistem 

penyediaan buku dan bahan lainnya diatur dan tersedia bagi pembaca di 
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seluruh dunia. Saat ini perpustakaan banyak menggunakan katalog online 

atau OPAC karena memiliki banyak manfaat yaitu memungkinkan 

pemakai untuk memperbaharui peminjaman mereka melalui katalog 

online dan memungkinkan pemakai untuk memesan koleksi melalui 

katalog online. 

d. Layanan sirkulasi 

Menurut Herlina (2007: 116-119) layanan sirkulasi yaitu layanan yang 

berhubungan dengan penyebaran bahan pustaka diantaranya yaitu 

peminjaman, pengembalian, perpanjangan, keanggotaan, penagihan serta 

pembuatan surat keterangan bebas perpustakaan (SKBP).  

e. Layanan referensi 

Layanan referensi adalah kegiatan layanan yang diberikan dengan cara 

menjawab pertanyaan menggunakan koleksi referensi dan memberikan 

bimbingan dalam penggunaan koleksi referensi. Contoh koleksi referensi 

yaitu kamus, ensiklopedia, majalah. Irvan Muliyadi (2013: 162) 

menyebutkan layanan referensi ini difokuskan pada pelayanan secara 

individu dengan tujuan agar mereka bisa memanfaatkan sumber-sumber 

rujukan tersebut dengan baik. 

f. Layanan perpustakaan keliling 

Menurut Sutarno (2006: 41) perpustakaan keliling adalah jenis layanan 

yang dikembangkan pada perpustakaan umum yang disebut unit layanan 

perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini bertugas sebagai 

perluasan jasa dari perpustakaan umum untuk memungkinkan penduduk 

yang berada jauh dari perpustakaan dapat dengan mudah menggunakan 

jasa perpustakaan. 
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g. Upaya 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1250) upaya merupakan 

kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu 

tujuan dalam pekerjaan. Upaya juga memiliki arti usaha, akal dan ikhtiar 

untuk mencapai suatu maksud, serta memecahkan persoalan untuk 

mencari jalan keluar. 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini diperkuat dengan sejumlah kajian pustaka yang membahas 

tema yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

1. Artikel dalam jurnal El-Idare: Jurnal Manajemen Perpustakaan Vol. 1. (2) 

(2015) Oleh: Fitwi Luthfiyah dengan judul “Manajemen Perpustakaan 

dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan”. Membahas tentang layanan-

layanan yang perlu dikembangkan agar kualitas layanan yang ada di 

perpustakaan meningkat.  

2. Artikel dalam jurnal: Journal “Acta Diurna” Volume III. (3). (2014) Oleh: 

Sudian Hadi dengan judul “Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Jasa 

Layanan Kepada Pemustaka di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota 

Ternate”. Dalam artikel jurnal ini membahas upaya-upaya yang dilakukan 

oleh pustakawan dalam meningkatkan jasa layanan kepada pemustaka di 

kota Ternate. 

3. Artikel dalam jurnal: Journal “Acta Diurna” Volume II. (4). (2013) Oleh: 

Fatmawati A. Rakib dengan judul “Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan 

Perpustakaan Keliling Terapung (Studi Kasus di Kota Ternate)”. Artikel ini 

membahas pelayanan yang berfokus kepada pelayanan perpustakaan 

keliling terapung. 
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4. Artikel dalam jurnal Economic Education Analysis Journal Vol. 6 (3) 

(2017) Oleh: Sefko Bintang Guntara dan Nanik Suryani dengan judul 

“Pengaruh Pengolahan Koleksi, Kompetensi Pengelola, dan Fasilitas 

Perpustakaan Terhadap Kualitas Pelayanan Perpustakaan”. Dalam Artikel 

ini membahas pengaruh pengolahan koleksi, fasilitas perpustakaan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan. 

5. Artikel dalam jurnal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 

Vol. 6. (4) (2019) Oleh: Rafelia Arista dengan judul “Kualitas Pelayanan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang”. Dalam Artikel ini membahas 

kualitas pelayanan publik di perpustakaan daerah Subang. 

6. Artikel dalam jurnal Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 4. (2) (2016) 

Oleh: Erma Awalien Rochmah dengan judul “Pengelolaan Layanan 

Perpustakaan”. Artikel ini membahas perbaikan layanan perpustakaan dan 

meningkatkan kepuasan pengguna dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. 

7. Artikel dalam jurnal: Jurnal Pengabdian Inovasi Perpustakaan Berkemajuan 

Vol. 1. (1) (2021) Oleh: Abdul Munawir dengan judul “Optimalisasi 

Pelayanan Perpustakaan di UPT Universitas Muhammadiyah Mataram”. 

Artikel ini membahas upaya meningkatkan pelayanan secara umum dan 

terfokus pada perpustakaan perguruan tinggi. 

8. Artikel dalam jurnal Al-Kuttab: Jurnal Perpustakaan dan Informasi Vol. 1. 

(2) (2013) Oleh: Juni Wati Sri Rizki dengan judul “Optimalisasi Fungsi 

Perpustakaan Perguruan Tinggi Melalui Peran Pustakawan”. Artikel ini 

membahas tentang peran aktif pustakawan dalam meningkatkan fungsi 

perpustakaan perguruan tinggi. 
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9. “Pengaruh Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan Perpustakaan Terhadap 

Minat Membaca Siswa Kelas XI di Perpustakaan 7 SMK N 1 Kendal” oleh 

Dewi Cahyani Purwaningsih tahun 2015. Skirpsi ini membahas tentang 

pelayanan perpustakaan yang lebih berfokus kepada peningkatanan fasilitas 

penunjang minat baca siswa di SMK N 1 Kendal. 

10. “Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta” oleh Sri Tri  

Susanawati tahun 2009. Skripsi ini membahas upaya-upaya yang dilakukan 

oleh perpustakaan daerah kota Surakarta dan pustakawan untuk 

meningkatkan pelayanan. 

11. “Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Referensi dalam Memenuhi 

Kebutuhan Pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai” oleh 

Irwan Setiawan tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya 

memenuhi kebutuhan pemustaka di bidang layanan referensi perpustakaan. 

12. “Analisis Optimalisasi Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” oleh Muhammad Rifqi Ainur 

Rohmanul tahun 2017. Skripsi ini membahas usaha-usaha yang dilakukan 

pustakawan untuk mengoptimalkan pelayanan khususnya di bidang layanan 

sirkulasi.  

13. “PELAYANAN PERPUSTAKAAN (Upaya Meningkatkan Mutu 

Pelayanan Perpustakaan)”. oleh Asmawardah, S.I.Pust tahun 2018. Buku ini 

membahas bagaimana upaya pengelola perpustakaan atau pustakawan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan supaya dapat berjalan 

dengan baik. 

Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa yang mengkaji tentang kualitas 

layanan perpustakaan. Misalnya (Sefko Bintang Guntara: 2017), dalam 
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artikelnya membahas mengenai pengaruh pengolahan koleksi dan fasilitas 

perpustakaan terhadap kualitas layanan perpustakaan. (Rafelia Arista: 2019), 

dalam artikelnya membahas tentang kualitas layanan perpustakaan daerah 

Subang. Sedangkan dalam penelitian ini terkhusus membahas upaya 

pustakawan dalam meningkatkan pelayanan kepada pemustaka. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah 

yang telah ditulis di atas, yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana cara pelayanan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo 

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengoptimalisasikan pelayanan 

Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitan ini sangat diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan terutama 

bagi para pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dari pustakawan bahwa pentingnya dalam meningkatkan 

pelayanan di perpustakaan dan memberikan pemikiran-pemikiran yang 

mendukung penelitian selenajutnya. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk pustakawan 

dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pelayanan 

di perpustakaan, juga untuk pemustaka agar merasa dirinya terlayani 

dengan baik jika berkunjung di perpustakaan. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan 

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti baik, menjadikan 

yang terbaik dan menguntungkan. Optimalisasi adalah suatu proses pekerjaan yang 

dicapai dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa mengurangi sedikitpun mutu 

dan kualitas dari suatu pekerjaan. 

Optimalisasi merupakan suatu proses pencarian solusi yang terbaik, tidak 

selalu keuntungan yang besar yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah 

memaksimumkan keuntungan. Atau tidak selalu biaya yang kecil yang bisa ditekan 

jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal 

yang berarti terbaik, tertinggi. Hotniar Siringoringo (2005: 4) mengatakan bahwa 

optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan paling 

tinggi yang bisa dicapai jika pengoptimalan bertujuan untuk memaksimumkan 

keuntungan, atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa ditekan jika 

pengoptimalan bertujuan untuk meminimumkan biaya. 

Dalam Kamus Oxford (2008: 358) “Optimization is the process of finding the 

best solution to some problem where “best” accords to prestated criteria”. Yang 

berarti optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) 

untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai 

dengan kriteria tertentu. 

Optimalisasi merupakan proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar 

didapatkannya solusi terbaik dari sekumpulan solusi alternatif yang disediakan. 

Optimalisasi dilakukan dengan cara memaksimalkan suatu fungsi objektif yang 

tentunya tidak melanggar batasan. Dengan adanya optimalisasi, sistem dapat 
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meningkatkan efektifitasnya. Seperti dapat meningkatkan keuntungan, 

meminimalisir waktu, proses dan sebagainya.  

Optimalisasi banyak didefinisikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan 

bisa terpenuhi dari kegiatan yang dilaksanakan. Singiresu S Rao, John Wiley dan 

Sons (2009) berpendapat bahwa optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan dampak maksimum dan 

minimum dari suatu fungsi. 

Menurut Machmud Sidik (2001: 8) optimalisasi suatu tindakan atau kegiatan 

untuk meningkatkan mengoptimalkan. Andri Rizki Pratama (2013: 6) Optimalisasi 

adalah upaya seseorang untuk meningkatkan kegiatan atau pekerjaan agar dapat 

memperkecil kerugian atau memperbesar keuntungan agar tercapainya tujuan 

sebaik-baiknya dalam batas tertentu. 

Menurut Gabriel Almond, optimalisasi dalam pelayanan publik bertujuan 

untuk menciptakan kondisi yang stabil antara negara dan masyarakat guna 

terciptanya pastisipasi masyarakat yang sejalan dengan proses kebijakan yang 

digaungkan oleh negara. Didalamnya harus terdapat efektivitas serta produktivitas 

agar lebih terselenggaranya pemerintahan yang memperhatikan kualitas pelayanan 

publik terhadap masyarakat. 

Dalam melakukan upaya pengoptimalisasian ada beberapa indikator yang perlu 

diidentifikasi, yaitu: 

1. Tujuan 

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Maksimisasi 

digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, 

penerimaan dan sejenisnya. Sedangkan, bentuk minimisasi akan dipilih jika 

tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak dan 
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sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang 

dimaksimumkan dan diminimumkan. 

2. Alternatif keputusan 

Pengambilan keputusan dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk 

mencapai tujuan yang disepakat. Alternatif keputusan yang disediakan 

tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki 

pengambil keputusan. Alternatif keputusan adalah aktivitas yang 

dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. 

3. Sumberdaya yang dibatasi 

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. 

Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkannya proses optimalisasi 

bagi para pelaksana. 

Manfaat optimalisasi yaitu mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, 

pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan. Dari beberapa 

penjelasan mengenai optimalisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara serta perbuatan untuk menggunakan 

sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi terbaik dan yang 

paling diinginkan dalam batas-batas dan kriteria tertentu. Sedangkan, optimalisasi 

pelayanan dalam perpustakaan adalah suatu upaya pengelola perpustakaan untuk 

meningkatkan pelayanan di perpustakaan dan memastikan kebutuhan informasi 

para pemustaka dapat tercukupi secara cepat dan tepat waktu dengan memanfaatkan 

berbagai jenis layanan yang tersedia di perpustakaan.  

Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan akibat meningkatnya pelayanan 

yang dilakukan pustakawan maka pemustaka akan dengan senang hati ingin 
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berkunjung ke perpustakaan terus-menerus dan menjadikan perpustakaan sebagai 

pilihan utama dalam mencari bahan referensi. Selain itu, perpustakaan akan 

semakin dikenal oleh banyak orang karena pelayanannya yang sangat baik dan 

berkualitas.  

B. Pelayanan Perpustakaan 

Menurut Kasmir (2010: 22) pelayanan (customer service) secara umum adalah 

kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan terhadap 

pelanggan, melalui pelayanan ini kebutuhan serta keinginan pelanggan dapat 

terpenuhi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelayanan adalah usaha 

melayani, sedangkan proses melayani adalah membantu menyiapkan apa yang 

dibutuhkan seseorang. 

R. A Supriyono (2005: 152) mengemukakan bahwa pelayanan adalah kegiatan 

yang dilaksanakan oleh suatu organisasi menyangkut kebutuhan konsumen yang 

memiliki kepentingan sehingga dilayani atas dasar keinginan konsumen dan 

menimbulkan kesan tersendiri. Adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan 

merasa puas, dengan demikian pelayanan merupakan suatu hal yang penting dalam 

upaya menarik pelanggan untuk menggunakan produk yang ditawarkan. 

Boediono (2004: 60) berpendapat pelayanan adalah suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu yang membutuhkan 

kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 75) istilah layanan diartikan sebagai 

cara melayani, yaitu membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan 

seseorang. 

Perpustakaan jenis apapun baik itu perpustakaan sekolah, perpustakaan 

perguruan tinggi maupun perpustakaan umum pada umumnya memiliki kegiatan 
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memberikan pelayanan kepada pemakai perpustakaan atau pemustaka terutama 

dalam hal menyediakan buku-buku bacaan yang digunakan sebagai bahan studi dan 

bahan pengkajian penelitian. 

Perpustakaan yang memiliki peran sebagai layanan publik seyogyanya mampu 

menyediakan layanan secara menyeluruh sehingga kepuasan pemustaka terhadap 

pelayanan yang diberikan dapat meningkat. Pelayanan publik berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 

adalah sebagai berikut: Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No.63 tahun 2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa 

hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang 

merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 

ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik, 

layanan publik diartikan sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan layanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara layanan publik. 

Pelayanan publik sangat penting karena menyangkut kebutuhan yang 

diinginkan oleh masyarakat luas. Apabila pelayanan publik dalam instansi 

pemerintah akan dijalankan maka dibutuhkan suatu komponen atau sistem yang 
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mampu memberikan pelayanan secara maksimal. Aspek yang paling menentukan 

dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat adalah aspek sumber daya 

manusia atau pegawai pelaksana pelayanan. Hal ini dikarenakan pegawai 

merupakan aset negara yang menentukan baik tidaknya pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat.   

Wasistiono (2003:43) mengemukakan bahwa pelayanan umum adalah 

pemberian jasa baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta atas nama pemerintah 

ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 

memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Dengan demikian yang 

dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas bukan hanya instansi 

pemerintah-melainkan juga pihak swasta.  

Menurut Saefullah (1999:5) pelayanan umum (public service) adalah 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara 

atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Sedangkan 

menurut Lukman (1999:6) pelayanan umum adalah kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Kelembagaan Terpadu 

Satu Pintu, 2004: 30-33) pelayanan umum adalah suatu proses bantuan terhadap 

orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal tercipta kepuasaan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan 

produk, baik barang ataupun jasa. 

Moenir (2006: 275) mengatakan bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang 

oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki landasan faktor material 

melalui sistem, prosedur serta metode dalam rangka usaha untuk memenuhi 
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kepentingan orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Moenir mengemukakan 

bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur. Oleh karena itu, standar baik dapat 

ditetapkan dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar 

pelayanan tersebut petugas dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan pelayanan agar mendapatkan hasil akhir 

memuaskan kepada pihak-pihak yang menikmati pelayanan. 

Menurut keputusan Menpan nomor 81 tahun 1993 bahwa dalam memberikan 

pelayanan publik, harus mengandung unsur-unsur berikut: 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan harus jelas 

dan diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. 

2. Setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas. 

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diusahakan agar memberi 

keamanan dan kepastian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakn oleh pemerintah terpaksa 

dengan biaya cukup tinggi, maka instansi yang bersangkutan memiliki 

kewajiban memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpatisipasi 

sesuai undang-undang yang berlaku.   

Suatu pelayanan akan dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan apabila 

didukung oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Kesadaran para pejabat dan pimpinan pelaksana 

2. Adanya aturan yang memadai 

3. Organisasi dengan mekanisme sistem dinamis 
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4. Pendapatan pegawai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum. 

5. Kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas yang 

dipertanggungjawabkan. 

6. Tersedianya sarana pelayanan sesuai dengan jenis dan bentuk tugas 

pelayanan. 

Supriatna (2000:144) mengemukakan pelayanan umum dalam operasionalnya 

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) kelompok besar yaitu:  

1. Pelayanan umum yang diberikan tanpa memperhatikan perorangan, tetapi 

keperluan masyarakat secara umum. Dalam hal ini adalah pelayanan dalam 

menyediakan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat 

kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, perlindungan 

keamanan dan pelayanan lainnya.  

2. Pelayanan yang diberikan secara perorangan, pelayanan ini meliputi 

kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pemeriksaan kesehatan, 

memasuki lembaga pendidikan, memperoleh Kartu Tanda Penduduk, 

kutipan Akta Kelahiran dan surat lainnya ataupun pembelian tiket 

perjalanan dan sebagainya. 

Menurut LAN (1998) penyelenggaran pelayanan publik dapat dilaksanakan 

dengan berbagai macam pola antara lain: 

a. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayan umum yang diberikan oleh 

suatu instansi pemerintah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya. 
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b. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan umum yang diberikan secara 

tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang 

dari instansi pemerintah lain yang bersangkutan. 

c. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan secara 

terpadu pada satu tempat oleh beberapa instansi pemerintah yang 

bersangkutan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. 

d. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang dilakukan 

oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku coordinator terhadap 

pelayanan instansi pemerintah. 

Pelayanan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai perpustakaan, mulai dari 

kepala perpustakaan sampai kepada tenaga pustakawan memiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman serta kondusif agar pelayanan 

perpustakaan berjalan dengan lancar dan baik.  

Menurut Ibrahim (2014: 173) pelayanan merupakan kegiatan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan hubungan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, terhadap orang-orang yang akan menggunakan jasa 

perpustakaan.  

Menurut Prastowo dalam Dewi Cahyani Purwaningsih (2015: 23) Pelayanan 

pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan 

kepada konsumen (consumer yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak 

dapat dimiliki.  

Kemudian Granroos mengemukakan bahwa Pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau segala bentuk aktivitas yang bersifat tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak 

dapat diraba yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 
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yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. 

(Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006:2). 

Pelayanan perpustakaan Menurut Lasa Hs (2007 : 169) merupakan upaya 

pemberdayaan yang dapat berupa penyediaan jasa sirkulasi, baca di tempat, 

pelayanan rujukan, penelusuran literatur, penyajian informasi terbaru, penyajian 

informasi terseleksi, pelayanan audio visual, penyedia layanan internet, bimbingan 

kepada pemakai, jasa fotokopi, pelayanan reproduksi, pelayanan terjemahan, 

pelayanan pinjam antar perpustakaan, dan pelayanan konsultasi.  

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan, mengisyaratkan bahwa:  

“Pelayanan perpustakaan harus dilakukan secara prima dan 

berorientasi bagi kepentingan pemustaka. Itu berarti bahwa pelayanan 

perpustakaan harus berfokus kepada kebutuhan pemustaka sebagai 

pengguna layanan perpustakaan.” 

Maka dari itu, perpustakaan yang memiliki peran sebagai layanan publik 

seyogyanya harus selalu memberikan bantuan serta kemudahan kepada masyarakat 

atau pemustaka dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.  

Dari beberapa penjelasan dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

perpustakaan adalah segala jenis kegiatan yang ditawarkan oleh perpustakaan 

dalam hal ini pustakawan yang berfokus kepada pemustaka. Pelayanan tersebut 

berupa pelayanan pada jenis layanan yang tersedia di perpustakaan.  

Erma Awalien Rochmah (2016: 8-11) Secara umum layanan perpustakaan 

terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: 

1. Layanan teknis 

Layanan teknis merupakan kegiatan awal yang ada di perpustakaan sebelum 

bahan perpustakaan siap dilayankan. Kegiatan yang ada pada bagian ini 

yaitu pengadaan bahan perpustakaan dan pengolahan bahan perpustakaan. 
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2. Layanan Pengguna 

Layanan pengguna merupakan layanan yang berhubungan langsung dengan 

pengguna perpustakaan yaitu layanan sirkulasi, referensi, OPAC (Online 

Public Access Catalogue), dan layanan pendidikan pengguna. 

a. Layanan sirkulasi 

Andi Ibrahim (2018: 178) dalam ilmu perpustakaan, sirkulasi 

dikenal dengan peminjaman. Namun demikian pengertian layanan 

sirkulasi adalah mencakup semua bentuk pencatatan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat 

guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna perpustakaan. 

b. Layanan referensi 

Andi Ibrahim (2018: 174) kata referensi sering diartikan dengan 

acuan dan rujukan, sebab jenis koleksi ini dipersiapkan untuk 

memberikan informasi, penjelasan dalam hal-hal tertentu.  

c. OPAC (Online Public Access Catalogue) 

Katalog adalah sarana penelusuran informasi mengenai bahan 

perpustakaan. katalog merupakan wakil dari bahan perpustakaan, 

karena dengan katalog pengguna dapat memperoleh informasi awal 

tentang bahan perpustakaan yang diinginkan. Katalog online atau yang 

dikenal dengan OPAC umumnya digunakan oleh perpustakaan yang 

sudah maju dan berkembang. Menurut Himayah (2013: 126) OPAC 

adalah suatu pangkalan data dengan cantuman bibliografi yang biasanya 

menggambarkan koleksi perpustakaan tertentu. 

d. Layanan perpustakaan keliling 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1122) perpustakaan 

keliling adalah perpustakaan yang didatangkan dengan mobil ke tempat-
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tempat tertentu, pada kesempatan ini para peminat dapat meminjam dan 

mengembalikan buku. 

e. Layanan pendidikan pengguna 

Pendidikan pengguna memiliki tujuan untuk memperkenalkan 

perpustakaan kepada masyarakat penggunanya serta mendidik 

penggunanya agar menjadi pengguna perpustakaan yang tertib dan 

bertanggungjawab. 

3. Layanan administrasi 

Layanan administrasi staf perpustakaan meliputi kegiatan surat menyurat 

dan pengarsipan dokumen, sedangkan layanan administrasi untuk pengguna 

terdiri dari kegiatan pembuatan kartu anggota dan pemberian surat 

keterangan bebas administrasi perpustakaan. 

Pada umumnya, perpustakaan memiliki dua sistem layanan, yaitu:  

a. Sistem layanan terbuka (Open access system) 

Pada sistem ini pengunjung perpustakaan atau pemustaka diberikan 

keleluasaan untuk memasuki ruang koleksi buku dan memilih sendiri bahan 

bacaan yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan koleksi 

perpustakaan kepada pengunjung agar lebih mengenali apa yang ada di 

perpustakaan.  

b. Sistem layanan tertutup (Close access system) 

Sistem pelayanan tertutup ini merupakan bentuk kebalikan dari sistem 

pelayanan terbuka. Yang berarti pengunjung atau pemustaka tidak boleh 

memasuki ruang koleksi dan hanya bisa memesan koleksi yang dibutuhkan 

melewati petugas perpustakaan atau pustakawan.  

Menurut Sutarno (2006: 191) Pemberian layanan yang baik adalah yang dapat 

memenuhi kebutuhan, selera, minat, dan keinginan pengguna perpustakaan atau 
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pemustaka. Sutarno (2006: 193) mengemukakan bahwa ada beberapa yang 

nantinya akan dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan atau pemustaka diantaranya 

yaitu: kebutuhan informasi yang dilengkapi dengan fasilitas membaca, belajar, 

meneliti, berkreasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Informasi tersebut 

dikemas dalam berbagai jenis dan bentuk bahan pustaka seperti buku, monograf, 

majalah, koran, film, kaset, compact disk, dan lain-lain. 

Moenir menggolongkan pelayanan dalam bentuk 3 kategori, yaitu:  

1. Pelayanan dengan lisan  

Pelayanan jenis ini dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan 

dengan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang 

lainnya yang bertugas memberikan penjelasan kepada siapapun yang 

membutuhkan. 

2.  Pelayanan dengan tulisan  

Pelayanan melalui tulisan merupakan layanan yang paling terlihat dalam 

pelaksanaan tugas. Bukan hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi 

perannya.  

3.  Pelayanan dalam bentuk perbuatan  

Umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas 

tingkat menengah dan bawah. Oleh karena itu faktor keahlian serta 

keterampilan petugas yang melayani sangat menentukan terhadap hasil 

perbuatan atau pekerja. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat digunakan beberapa prinsip 

dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik, yaitu: 

1. Menetapkan standar pelayanan. Yaitu menetapkan standar prosedur 

pelayanan dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. 
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2. Terbuka terhadap segala kritik, sarana dan keluhan serta menyediakan 

segala bentuk informasi yang dibutuhkan. 

3. Memperlakukan masyarakat sebagai pelanggan dengan adil, dan 

masyarakat diberikan pilihan secara transparan. 

4. Mempermudah akses ke seluruh pelanggan. 

5. Menggunakan sumber-sumber yang digunakan untuk melayani secara 

efektif. 

6. Selalu mencari pembaharuan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

Menurut Tilaar (2001: 57) dalam upaya meningkatkan pelayanan ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Dedikasi dan disiplin 

Untuk memberikan sebuah pelayan bermutu pada setiap masyarakat 

haruslah mempunyai rasa tanggungjawab dan berdedikasi tinggi terhadap 

pekerjaannya. Karena seorang yang memiliki dedikasi tinggi yaitu manusia 

yang menyadari arti dan tujuan dari profesinya dan berusaha untuk 

mewujudkannya. 

2. Jujur 

Kejujuran sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan. Karena 

dengan kejujuran akan menghasilkan produk yang unggul dan dapat 

bersaing secara terus-menerus. 

3. Inovatif 

Seorang manusia unggul bukanlah seorang manusia rutin yang puas dengan 

hasil yang sudah dicapai. Seorang manusia unggul adalah seorang yang 

selalu gelisah dan mencari sesuatu yang baru, juga dapat menemukan fungsi 

yang baru dan suatu penemuan. 
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4. Tekun 

Manusia unggul adalah orang yang memfokuskan perhatian pada tugas dan 

pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya atau suatu usaha yang sedang 

dikerjakan. Ketekunan akan menghasilkan sesuatu karena manusia unggul 

tidak akan berhenti sebelum apa yang dilakukannya membuahkan hasil. 

5. Ulet 

Berkaitan dengan sikap tekun dan ulet, tidak mungkin seseorang yang ulet 

dan tekun menggunakan jalan pintas dalam menyelesaikan tugas dan 

pekerjaannya. Seseorang yang tekun dan ulet akan terus menerus 

melaksanakan tugasnya secara fokus sesuai dengan jadwal tanpa mencari 

jalan pintas dan merusak disiplin. 

6. Sumber daya manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang dimiliki oleh instansi atau 

organisasi swasta maupun pemerintahan. Dengan adanya dukungan sumber 

daya manusia yang handal dan professional dibidangnya aktivitas suatu 

kantor akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap 

perkembangan atau pelayanan suatu organisasi. 

7. Kepemimpinan  

Kepemimpinan merupakan salah satu kunci dalam menentukan terciptanya 

efisiensi dan efektifitas kerja, serta peningkatan kerja bawahan. Pemimpin 

dapat berhasil mengelola suatu organisasi yang dikelolanya apabila 

pemimpin dapat berperan dengan baik. Seorang pemimpin harus melakukan 

kegiatan dalam hal membimbing, mengarahkan bawahannya pada suatu 

tujuan tertentu. 

Pengertian lain tentang pelayanan dikemukakan oleh Sutopo dan Suryanto 

(2003: 9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang meningkatkan 
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kepuasasn pelanggan. Pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 tahun 2003 terdapat 6 asas dalam penyelenggaran pelayanan 

publik, yaitu sebagai berikut: 

1. Transparansi 

Transparansi berarti terbuka atau mudah diakses oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan pelayanan dan tersedia secara memadai serta dapat dengan 

mudah dipahami.  

2. Akuntabilitas  

Artinya pelayanan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kondisional  

Yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

4. Partisipasi 

Mendukung masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan yang menjadi aspirasi, kebutuhan serta harapan masyarakat. 

5.  Kesamaan hak  

Artinya dalam pelayanan tidak diskriminasi antara satu dengan lainnya. 

6. Keseimbangan  

Antara hak dan kewajiban baik pemberi maupun penerima layanan harus 

memenuhi kewajiban dan hak masing-masing. 

Asas pelayanan publik yang termuat dalam keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 
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tentang pelayanan publik. Asas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang ini 

adalah:  

1. Kepentingan umum  

2. Kepastian hukum  

3. Kesamaan hak  

4. Keseimbangan hak dan kewajiban  

5.  Keprofesionalan  

6.  Partisipatif  

7.  Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  

8.  Keterbukaan  

9.  Akuntabilitas  

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

11. Tepat waktu  

12. Cepat, mudah dan terjangkau 

Berdasarkan peraturan tersebut pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara 

berdasarkan kepentingan umum Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pelayanan 

sangat diperlukan, adanya partisipasi masyarakat mudah untuk penyelenggara 

layanan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap jalannya 

pelayanan juga perlu dilakukan untuk menjaga kualitas layanan. 

Pelayanan publik memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pelayanan 

privat. Ciri-ciri pelayanan publik yaitu: 

1. Pelayanan diberikan bersifat urgent apabila dibandingkan dengan pelayanan 

bersifat privat  

2.  Pelayanan umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli  
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3. Pelayanan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang telah ada dan 

memiliki kekuatan hukum 

4. Tidak sedang dikendalikan oleh pasar  

5. Penilaian bergantung pada masyarakat banyak sehingga dituntut untuk adil, 

tidak memihak dan demi kepentingan umum 

Berdasarkan ciri tersebut, pelayanan publik harus diselenggarakan atas dasar 

adanya kebutuhan yang tidak bisa dijalankan dengan mekanisme pasar karena 

pelayanan bersifat urgent. Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh lembaga-

lembaga tertentu yang tidak dapat diwakilkan sehingga pelayanan bersifat semi 

monopoli. 

Lembaga Administrasi Negara membuat kriteria pelayanan publik yang baik, 

yaitu meliputi beberapa hal berikut ini: 

1. Kesederhanaan 

Tata cara pelayanan diselenggarakan dengan mudah, cepat, tepat, mudah 

dipahami serta mudah dilaksanakan oleh masyarakat. 

2. Kejelasan dan kepastian 

Kejelasan dan kepastian terkait dengan tata cara pelayanan, syarat 

pelayanan, unit kerja yang bertanggungjawab dalam memberikan 

pelayanan, biaya pelayanan dan tata cara pembayaran, waktu penyelesaian 

proses pelayanan. 

3. Keamanan 

Proses pelayanan dapat memberikan kepastian hukum serta keamanan bagi 

seluruh masyarakat.  

4. Keterbukaan 
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Setiap hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib untuk 

diinformasikan secara terbuka baik diminta maupun tidak diminta agar bisa 

dipahami oleh masyarakat. 

5. Efisiensi 

Dalam proses pelayanan, masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan 

adanya kelengkapan persyaratan dari instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ekonomis 

Biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai 

barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Keadilan yang merata 

Jangkauan pelayanan diusahakan diberlakukan secara adil dan merata bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

8. Ketepatan waktu 

Pelaksanaan pelayanan harus diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan. 

9. Kuantitatif 

Jumlah warga yang meminta pelayanan memperlihatkan adanya kemajuan, 

waktu pemberian pelayanan sesuai dengan permintaan, penggunaan 

perangkat modern mempermudah serta mempercepat proses pelayanan, 

frekuensi pujian atau keluhan dari masyarakat terhadap pelayan yang 

diberikan oleh unit kerja yang bersangkutan. 

Kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan 

pendekatan sebagai berikut:  
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1. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan 

pelanggan/konsumen. Contohnya melakukan penelitian dengan metode 

pengamatan bagi para pegawai perusahaan tentang bagaimana pelaksanaan 

pelayanan.  

2. Perusahaan harus dapat membangun komitmen bersama untuk menciptakan 

visi didalam peningkatan proses pelayanan, termasuk didalamnya 

memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan, pengetahuan serta semua 

sumber daya manusia yang tersedia.  

3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan apa yang 

menjadi keluhannya. Pelayanan diartikan sebagai pemberian layanan 

keperluan orang yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Dalam pemberian layanan tidak diperkenankan untuk membedakan 

masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

untuk mendapatkan pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik juga harus 

melakukan pengawasan internal dengan tujuan untuk menjaga kualitas layanan 

kepada masyarakat. Sangat diperlukan pelayanan publik yang professional 

dibidangnya, bertanggungjawab serta mampu melaksanakan standar atau prosedur 

yang sudah ada. Untuk itu diperlukan payung hukum, agar pelayanan tetap berjalan 

dengan baik. 

Pelayanan yang berkualitas dan professional dapat digunakan sebagai indikator 

untuk mengetahui kinerja suatu organisasi. Sinambela (2014: 6) menyatakan 

kualitas pelayanan prima dapat tercermin dari transparansi, akuntabilitas, 

kondisional, partisipatif, keseimbangan hak dan kewajiban hak. Sinambela (2014: 

5) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dalam pelayanan publik antara 

lain: 
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1.  Reliability ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.  

2.  Tangibles ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia 

dan sumber daya lain. 

3.  Responsiveness ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan 

cepat.  

4.  Assurance ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam 

memberikan pelayanan.  

5.  Empathy yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keingingan dan 

kebutuhan konsumen. 

Sinambela (2014: 8) Untuk mewujudkan pelayanan prima, aparatur organisasi 

publik dibutuhkan perilaku pelayanan prima sektor publik:  

1. Pemerintah yang bertugas melayani  

2.  Masyarakat yang menerima layanan atau yang dilayani  

3.  Kebijaksanaan yang digunakan sebagai landasan pelayanan publik 

4.  Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih  

5.  Resource yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan  

6.  Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan 

asas pelayanan  

7.  Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayananmasyarakat  

8.  Perilaku pejabat yang terlibat dalampelayananmasyarakat,apakah masing-

masing sudah menjalankan fungsinya 

Perilaku pelayanan prima menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mewujudkan hal ini peran pemerintah 

selaku penyelenggara layanan sangat dibutuhkan. 
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C. Integrasi Keislaman 

Integrasi adalah konsep yang diterapkan dalam banyak bidang. Mulai dari 

sosial, politik, agama, budaya hingga ekonomi. Integrasi adalah pembauran hingga 

menjadi kesatuan. Integrasi dalam banyak bidang ilmu didefinisikan secara kasar 

sebagai bentuk penyatuan elemen-elemen yang berbeda karakter dan di 

klasifikasikan berdasarkan konsep, paradigma dan unit. 

Integrasi keislaman merupakan usaha menyinkronkan antara ilmu-ilmu agama 

dan ilmu-ilmu umum atau bisa juga dikatakan keterkaitan antara ilmu-ilmu agama 

dan ilmu-ilmu umum. Mekanisme pengintegrasiannya dilakukan dengan mengkaji 

nilai-nilai islam yang ada kaitannya dengan ilmu umum. 

Menurut ensiklopedi islam dalam Muhammad (2013: 96), pelayanan adalah 

suatu keharusan yang pengoperasianya sesuai dengan prinsip syari’ah. Agar suatu 

pelayanan yang ada di suatu perpustakaan jauh lebih terarah, maka semua pihak 

harus mempunyai pedoman dan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam islam. Islam 

menekankan keabsahan suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen 

yang merasakan kepuasan secara maksimal. 

Adapun konsep pelayanan menurut pandangan Islam salah satunya adalah 

prinsip lemah lembut, Fadla (2016: 34). Artinya pustakawan sejatinya harus 

memperlihatkan sikap lemah lembut kepada setiap pemustaka. Dengan bersikap 

lemah lembut, kualitas pelayanan perpustakaan akan lebih meningkat serta 

berkualitas.  

Memiliki sifat lemah lembut sangat dianjurkan dalam Islam. Keutamaan 

bersikap lemah lembut telah dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. Ali-Imran/ 

03: 159 yaitu: 
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ْوا ِمْن َحْوِلَك ۖ  ِ ِلْنَت لَُهْم ۚ َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِلْيَظ اْلقَْلِب ََلْنفَضُّ َن ّٰللاه فَبَِما َرْحَمٍة م ِ

ِ ۗ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم  َوَشاِوْرُهْم فِى اَْلَْمِرۚ فَِاذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّٰللاه

ِلْينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ  اِنَّ ّٰللاه
 

Terjemahnya: 

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan 

memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, 

maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang 

bertawakal”. 

Menurut Hamka (1987) dalam Tafsir Al-Azhar menyebutkan bahwa dalam ayat 

ini bertemulah pujian yang tinggi dari Allah terhadap Rasul-Nya. Sikapnya  yang 

lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan 

dididiknya iman mereka lebih sempurna. Sudah demikian kesalahan beberapa yang 

meninggalkan tugasnya karena laba akan harta itu, namun Rasulullah tidak terus 

marah-marah saja,  melainkan dengan jiwa yang besar mereka tetap dipimpin. Dalam 

ayat  ini Allah menegaskan sebagai pujian kepada Rasul, bahwa sikap lemah lembut 

itu adalah karena di dalam dirinya telah diberikan oleh Allah rahmatNya. Rasa 

rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah ke dalam diri beliau. 

Sehingga rahmat itu pula yang memengaruhi beliau dalam memimpin. 

Sementara Sayyid Quthb (2001) mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan 

kepada Rasulullah saw. yaitu untuk menenangkan dan menyenangkan hati beliau, 

juga ditujukan kepada kaum muslimin untuk menyadarkan mereka terhadap nikmat 

Allah atas mereka. Diingatkan-nya kepada beliau dan kepada mereka akan rahmat 

Allah yang terlukis di dalam akhlak beliau yang mulia dan penyanyang, yang 

menjadi tambatan hari para pengikut beliau. Hal demikian dimaksudkan untuk 

memfokuskan perhatian kepada rahmat yang tertanam di dalam hati beliau sehingga 
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dapat mengungguli tindakan mereka terhadap beliau, juga mereka dapat merasakan 

hakikat nikmat Allah berupa nabi yang bersifat penyayang ini, kemudian diserunya 

mereka dan dimaafkan kesalahan mereka serta dimintakannya ampunan kepada 

Allah terhadap mereka kemudian mereka diajak bermusyawarah dalam 

menghadapi menghadapi urusan ini sebagaimana beliau bermusyawarah dengan 

mereka. Beliau melakukan musyawarah dengan tidak termakan emosi terhadap 

hasil-hasil musyawarah yang dapat membatalkan prinsip yang asasi dalam 

kehidupan islami. 

Adapun yang dimaksud mendidik dengan lemah lembut yaitu seorang pendidik 

muslim harus bertutur kata dan bersikap lemah lembut terhadap semua anak didik 

agar dalam mendidik tidak hanya membagikan ilmu saja, melainkan juga dapat 

memberikan contoh yang baik lewat tutur kata dan perbuatan yang tidak kasar. 

Rasulullah saw mengajak kepada seluruh pendidik muslim agar didalam mengajar 

harusah dengan cara yang lemah lembut. 

Keutamaan bersikap lemah lembut juga tertuang dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan Muslim nomor 4697 tentang keutamaan bersikap lemah lembut. 

ِ ْبُن َوْهٍب أَْخبََرنِي َحْيَوةُ  َحدَّثَنَا َحْرَملَةُ ْبُن يَْحيَى التُِّجيبِيُّ أَْخبََرنَا َعْبدُ ّٰللاَّ

ْحَمِن َحدَّ  ثَنِي اْبُن اْلَهاِد َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن َحْزٍم َعْن َعْمَرةَ يَْعنِي بِْنَت َعْبِد الرَّ

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى ّٰللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َرُسوَل ّٰللاَّ ِ َصلَّى ّٰللاَّ َعْن َعائَِشةَ َزْوجِ النَّبِي 

 َ ْفِق َما ََل َوَسلََّم قَاَل يَا َعائَِشةُ إِنَّ ّٰللاَّ ْفَق َويُْعِطي َعلَى الر ِ َرفِيٌق يُِحبُّ الر ِ

 يُْعِطي َعلَى اْلعُْنِف َوَما ََل يُْعِطي َعلَى َما ِسَواهُ (رواه ومسلم)

Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya At Tujibi; Telah 

mengabarkan kepada kami ‘Abdullah bin Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 

Haiwah; Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Had dari Abu Bake bin Hazm 

dari ‘Amrah yaitu putri ‘Abdur Rahman dari Aisyah istri Nabi saw bahwa 

Rasulullah saw bersabda: “Hai Aisyah sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. 
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Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan pada sikap lemah 

lembut sesuatu yang tidak Dia berikan pada sikap yang keras dan juga akan 

memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya”. (HR. Muslim 

nomor 4697). 

Dari beberapa penjelasan ayat tersebut di atas menunjukan bahwa pentingnya 

mengedepankan nilai-nilai moral, bersikap lemah lembut dan tidak bersikap keras. 

Korelasinya terhadap pelayanan di perpustakaan yaitu ayat ini memberikan 

petunjuk bagi pengelola perpustakaan atau pustakawan harus memahami kondisi 

yang sedang dialami oleh setiap pemustaka dengan cara memperlihatkan sikap 

lemah lembut dalam memberikan pelayanan agar tercipta hubungan baik antara 

pustakawan dan pemustaka. Memiliki sikap lemah lembut dalam segala urusan 

merupakan perkara yang senantiasa dianjurkan Rasulullah saw.  

Berikut manfaat bersikap lemah lembut menurut Doly Hanani (2016: 47). 

1. Mendatangkan kasih sayang Allah 

2. Membuat semua urusan dunia menjadi lebih baik 

3. Mendatangkan kebaikan serta kemuliaan 

4. Pelindung dari api neraka 

5. Memperpanjang umur.  

Menurut Fadla (2016: 36) Islam menekankan keabsahan pelayanan yang 

mempunyai nilai yang baik. Adapun pelayanan dengan nilai yang baik menurut 

pandangan Islam yaitu: 

1. Pelayanan diberikan sesuai harapan pelanggan dengan merasakan kepuasan  

secara maksimum.  

2. Terjadinya suatu kesulitan dalam memberikan pelayanan tetapi konsumen 

tidak mengetahuinya.  

3. Terjadinya kesalahan pemberian pelayanan pelanggan mengelak merasa 

tidak puas terhadap hasil kerja pelaksana petugas pelayanan. 
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Sikap melayani adalah salah satu prinsip bisnis yang islami, Rasulullah saw 

mengatakan “saidul kaunkhalimuhum” (pengurus/pengusaha itu adalah pelayan 

bagi pelanggannya). Oleh karena itu, sikap murah hati, ramah serta sikap melayani 

tentunya menjadi bagian dari kepribadian semua karyawan yang bekerja. 

Hafihuddin dan Tanjung (2013: 72) mengatakan bahwa budaya kerja dalam 

islam sendiri nengacu kepada sifat-sifat Nabi adalah kesuksesan Nabi Muhammad 

saw dilandasi oleh shiddiq, istiqamah, fathanah, tabligh, Amanah. Hal ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Shiddiq berarti jujur. Artinya Rasulullah saw selalu berkata jujur,  selalu 

melandasi ucapan, keyakinan dan perbuatan berdasarkan ajaran islam. 

Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dengan penuh 

integritas, selalu berkata benar, dan memiliki pikiran yang jernih. Hal ini 

dapat dijadikan sebagai visi seorang muslim, Muhammad (2005: 170). 

Dalam hal pelayanan perpustakaan, pustakawan yang bertugas melayani 

harus bersikap jujur dalam memberikan arahan kepada pemustaka. 

2. Istiqamah berarti konsisten. Konsisten dalam kebaikan ditampilkan dengan 

keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang 

optimal. Istiqamah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara 

terus-menerus, Hafihuddin dan Tanjung (2013: 73). Dalam hal ini, 

pustakawan diwajibkan untuk selalu konsisten dalam memberikan 

pelayanan. 

3. Fathanah adalah cerdas, pandai dan bijaksana. Artinya dalam menjalani 

tugas dan kewajiban sejatinya harus mengerti, memahami, dan menaati 

secara mendalam segala hal apa yang menjadi tanggungjawab, Hafihuddin 

dan Tanjung (2013: 74). Dalam hal ini, pustakawan dituntut untuk memiliki 

kecerdasan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. 
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4. Tabligh Yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, mengajak sekaligus 

memberi contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan ajaran 

islam. Tabligh disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentative dan 

persuasive demi menjaga hubungan kemanusiaan yang semakin solid dan 

kuat, Kartajaya dan Sula (2016). Dalam hal ini, pustakawan diwajibkan 

untuk mampu berkomunikasi yang baik dengan pemustaka yang sedang 

dilayani agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

5. Amanah (tanggung jawab). Amanah berarti memiliki rasa tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam 

keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang 

baik) dalam segala hal. Dalam hal ini, pustakawan harus bertanggung jawab 

penuh kepada pemustaka yang dilayani, artinya pustakawan harus 

memastikan terlebih dahulu kebutuhan pemustaka tersebut telah terpenuhi. 

Sikap pustakawan yang berperan cukup besar terhadap keberhasilan dalam 

memberikan pelayanan kepada pemustaka. Untuk itu, penting untuk selalu bersikap 

lemah lembut dan tidak bersikap keras terhadap pemustaka. Sekiranya pustakawan 

bersikap keras maka dengan sendirinya pemustaka memilih untuk menjauhkan diri 

dari perpustakaan, sehingga tidak terselenggaranya pelayanan yang maksimal. Hal 

ini dapat diartikan bahwa perhatian yang diberikan pustakawan terhadap sesama 

merupakan anjuran bagi setiap muslim dalam rangka membangun hubungan baik 

dengan sesama, dalam hal ini pemustaka.  

Demi terselenggaranya pelayanan yang prima dan segala bentuk kegiatan di 

perpustakaan khusunya jasa layanan perpustakaan berjalan lancar. Terwujudnya 

pelayanan yang prima merupakan bagian dari ajaran islam. 

Adapun dampak positif yang ditimbulkan apabila pelayanan perpustakaan 

diberikan secara prima menurut Farhan Bukhori (2016: 18) yaitu sebagai berikut: 
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1. Memuaskan kebutuhan pemustaka. 

2. Meningkatkan loyalitas pemustaka. 

3. Meningkatkan peningkatan produk dan jasa. 

4. Meningkatkan jumlah kunjungan pemustaka. 

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelayanan perpustakaan tidak 

diberikan secara prima yaitu akan menimbulkan rasa kecewa dari pemustaka, 

kebutuhan pemustaka tidak terpenuhi, ketertarikan terhadap perpustakaan menurun 

sehingga mengakibatkan jumlah kunjungan di perpustakaan menurun.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode Kualitatif. Deskriptif kualitatif (QD) adalah istilah yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif 

(Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C., 2016). 

Deskriptif kualitatif (QD) difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa 

atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan 

pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, 

C., 2016). 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo beralamat di Jl. Achmad A. Wahab No. 81 Limboto, 

Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo. Alasan peneliti memilih lokasi penlitian di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo ini karena 

perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan umum yang sejatinya 

bertugas memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat khususnya yang 

berada di daerah Kabupaten Gorontalo dan wilayah Provinsi Gorontalo pada 

umumnya. Oleh karena itu, pelayanan di perpustakaan tersebut harus lebih 

ditingkatkan lagi. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 15 April – 15 Mei tahun 2022. 
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Adapun gambaran umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo sebagai berikut: 

a. Sejarah singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo 

Peranan perpustakaan di era globalisasi tidak dapat dipisahkan dengan 

kemajuan di bidang lainnya, khususnya di bidang penyediaan informasi dan 

pengetahuan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu wilayah 

dengan jumlah penduduk 407.466 jiwa berupaya semaksimal mungkin untuk 

memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakatnya untuk mengetahui 

apa dan bagaimana perkembangan yang sedang terjadi di wilayah Kabupaten 

Gorontalo secara khusus dan Indonesia dalam cakupan yang lebih luas. 

Upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan 

dan dibarengi dengan keinginan untuk melahirkan masyarakat yang cerdas 

dan memiliki pengetahuan yang luas tentu menjadi niat luhur yang patut 

diwujudkan. Pemerintah menyediakan sebuah wadah yang mampu 

memberikan informasi dan sumber pengetahuan yang lebih luas kepada 

masyarakat merupakan upaya yang dilakukan secara nyata oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gorontalo, yaitu dengan membentuk sebuah lembaga 

perpustakaan. 

Pada awalnya perpustakaan daerah Kabupaten Gorontalo hanya menjadi 

lembaga binaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi memasuki 

tahun 2007 perpustakaan berubah menjadi suatu unit kerja yang diberi nama 
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Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gorontalo. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 37 tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip 

dan Dokumentasi Kabupaten Gorontalo, Yang susunan organisasinya terdiri 

atas Kepala Kantor, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Perpustakaan, Seksi Arsip 

dan Dokumentasi serta kelompok jabatan fungsional lainnya. 

Memasuki tahun 2016 Kantor Perpustakaan dan Dokumentasi menjadi 

Dinas berdasarkan Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan, yang susunan organisasinya terdiri dari Kepala 

Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perpustakaan dan Kepala Bidang 

Kearsipan yang masing-masing bidang membawahi tiga seksi. 

b. Visi-Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo 

1) Visi :  

“Terwujudnya Transformasi Layanan Perpustakaan dan Kearsipan 

yang Berkualitas Menuju Kabupaten Gorontalo Gemilang” 

2) Misi : 

1. Melaksanakan transformasi mutu perpustakaan kearah yang 

positif dan kompotitif. 

2. Meningkatkan peran dan kerja sama dengan lembaga pendidikan 

formal dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan ke area 

3 T berbasis Kawasan di wilayah Kabupaten Gorontalo. 
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3. Mewujudkan ketersediaan Arsip secara utuh, autentik dan 

terpercaya pada setiap lembaga di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil observasi secara langsung 

di lapangan serta melakukan kegiatan wawancara. Informan yang 

diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah total 10 orang, terdiri dari 1 

kepala perpustakan, 3 pustakawan dan 6 pemustaka.  

  Data informan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo, sebagai berikut: 

No. Nama Informan Jabatan 
Tanggal  

Wawancara 
Kode 

1. Drs. Selmin Papeo Kepala 

Perpustakaan 

10 Mei 2022 Informan I 

2. Elli Van Gobel Pustakawan 11 Mei 2022 Informan II 

3. Panji Sukma Pustakawan 12 Mei 2022 Informan III 

4. Sri Daing Hanafi Pustakawan 12 Mei 2022 Informan IV 

5. Ardhianita Iftitah Rizqy Pemustaka 11 Mei 2022 Informan V 

6. Akmal Juniyarto Niu Pemustaka 26 April 2022 Informan VI 

7. Edi Setiawan Pemustaka 26 April 2022 Informan VII 

8. Zulfikar Pakaya Pemustaka 27 April 2022 Informan VIII 

9. Andri Andika Usman Pemustaka 27 April 2022 Informan IX 

10. Muhammad Fauzan Akbar Pemustaka 27 April 2022 Informan X 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil bacaan yang bersumber 

dari artikel, literature, dokumen yang memuat hasil penelitian mengenai 

optimalisasi pelayanan perpustakaan.   

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan langsung maupun tidak langsung (Riyanto, 2010: 96). Oleh 

karena itu peneliti melakukan pengamatan/observasi secara langsung ke 

perpustakaan dan bagaimana pengoptimalisasian dari infrastruktur yang 

ada. Observasi bertujuan untuk mengamati serta mengetahui secara umum 

bagaimana kondisi tempat yang akan dilakukan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara di pewawancara 

dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara (Nazir: 

1988). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak 

perpustakaan atau pustakawan dan juga masyarakat umum sebagai 

pemustaka yang menggunakan layanan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan 

yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif pada awalnya permasalahan yang akan diteliti belum 

jelas dan pasti, jadi yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri (Sugiyono, 2013: 305). 

Selain peneliti itu sendiri sebagai instrumen penelitian, juga dibutuhkan 

instrument lainnya yaitu pedoman wawancara, alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi atau data seperti alat perekam dan kamera agar 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

F. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini yaitu optimalisasi pelayanan. Kemudian yang 

menjadi indikator dalam penelitian ini adalah tangibles (berwujud), reliability 

(kehandalan), responsiveness (respon/ketanggapan), assurance (jaminan), empathy 

(empati). 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data pada penelitian ini adalah Deskripti kualitatif yaitu 

menggunakan analisis data induktif dan bersifat deskriptif dengan mengungkapkan 

data (menguraikan data) yang ada di lapangan, untuk memberikan gambaran 

terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta dikembangkan dengan 

teori yang ada (Sugiyono, 2008:89). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melibatkan angka atau ukuran, 

artinya bersifat non fisik. Proses awal dari penelitian ini yakni menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi/pengamatan 

yang dituangkan dalam catatan dokumen pribadi, gambar berupa foto-foto dan 

sebagainya. Kemudian selanjutnya diolah dan di dapat sebuah kesimpulan  
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berdasarkan keadaan yang ada dilapangan. Ketuntasan dapat ditandai apabila tidak 

diperoleh data atau informasi yang baru. 

Analisis data dilakukan melalui tiga alur, yaitu :  

a.  Reduksi data  

Pada bagian ini dilakukan kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan 

serta pengabstraksian data dari field note. Reduksi data adalah jenis analisis 

yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan membuang hal yang 

tidak penting serta mengatur dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat dilaksanakan.  

b.  Penyajian data  

Penyajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan dari penelitian bisa dilakukan. Penyajian data meliputi deskripsi, 

gambaran atau skema dan tabel. Semua bagian ini dirancang untuk merakit 

informasi dengan teratur dengan tujuan agar mudah dilihat dan dimengerti 

dalam bentuk yang sama.  

c.  Penarikan kesimpulan  

Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa maksud dari 

beberapa hal yang menjadi temuan dengan mulai melakukan pencatatan pola, 

pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab-akibat dan berbagai 

proses yang selanjutnya bisa didapat suatu kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo 

Bentuk pelayanan perpustakaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh 

pustakawam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sebagai 

pemustaka.  

Adapun bentuk pelayanan yang menjadi fokus utama peneliti dalam 

penelitian ini yaitu hanya pada pelayanan di empat layanan. Keempat layanan 

yang dimaksud adalah layanan OPAC (Online Public Access Catalogue), 

layanan sirkulasi, layanan referensi dan layanan perpustakaan keliling. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 

pustakawan dan pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo terdapat beberapa bentuk atau cara pustakawan dalam 

memberikan pelayanan serta pandangan pemustaka terkait dengan bentuk 

pelayanan yang diberikan diperoleh informasi yaitu mengedepankan pelayanan 

yang cepat dan tepat dengan mengedepankan etika dalam memberikan 

pelayanan. 

1. Pelayanan pada layanan OPAC 

Layanan Online Public Access Catalogue atau OPAC merupakan jenis 

katalog perpustakaan yang berbentuk online. Layanan ini wajib dimiliki 

oleh setiap perpustakaan, karena dengan adanya layanan ini pemustaka akan 

dengan mudah untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan 

hanya memasukkan kata kunci ke dalam sistem OPAC tersebut. Terdapat 
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dua hal yang menjadi perhatian dari perpustakaan, yaitu kesiapan 

pustakawan serta mengedepankan etika dalam memberikan pelayanan.  

Terkait dengan persoalan kesiapan pustakawan dalam memberikan 

pelayanan, dalam hal ini perpustakaan sudah menjalankan hal tersebut 

dengan baik, sebagaimana informasi yang diperoleh dari informan II selaku 

pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gorontalo, 

yang mengatakan bahwa: 

“Pelayanan di perpustakaan daerah kabupaten Gorontalo yaitu 
pustakawan dengan cepat memberikan arahan kepada setiap pemustaka 
yang memerlukan bantuan dari pustakawan, misalnya dalam hal 
penelusuran informasi pada layanan OPAC atau mengarahkan 
pemustaka secara langsung ke tempat koleksi yang ia butuhkan.” 
(wawancara, 11 mei 2022)  

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan IV, beliau mengatakan: 

“Pelayanan pada bagaian layanan OPAC ini tentunya kami pustakawan 
siap selalu memberikan arahan terkait penggunaan layanan tersebut.” 
(wawancara, 12 mei 2022) 

Kemudian yang terkait dengan etika pustakawan, pustakawan harus 

mengedepankan etika dalam memberikan arahan atau pelayanan tersebut. 

Dalam hal ini pustakawan telah menjalankannya dengan baik, sebagaimana 

yang telah dikatakan informan II yaitu: 

“Dalam proses memberikan pelayanan terhadap pemustaka, pustakawan 
selalu mengedepankan etika dalam memberikan pelayanan agar 
pemustaka merasa nyaman saat dilayani.” (wawancara, 11 mei 2022) 

Dua bentuk pelayanan yang menjadi perhatian dari perpustakaan yaitu 

kesiapan pustakawan dan etika pustakawan dalam memberikan pelayanan 

sejalan dengan indikator pelayanan publik yaitu responsiveness yang berarti 

keinginan melayani dengan cepat  serta assurance yang berarti perhatian 

terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, Sinambela (2014: 

5). 
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Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada pemustaka dengan 

menanyakan pandangan pemustaka terkait dengan bentuk pelayanan di 

bagian layanan OPAC. Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh 

informan V, ia mengatakan bahwa: 

“Pelayanan di perpustakaan daerah Kabupaten Gorontalo ini masih 
perlu ditingkatkan lagi dalam hal penelusuran informasi menggunakan 
layanan OPAC. Saya sebagai orang awam masih belum memahami cara 
penelusuran informasi menggunakan layanan opac tersebut, untuk itu 
saya membutuhkan pustakawan untuk memberikan arahan penggunaan 
layanan opac tersebut dengan baik.” (wawancara, 11 mei 2022) 

Informan VIII memiliki pendapat yang sama dengan informan V 

mengenai pelayanan pada bagian layanan opac. 

“Layanan OPAC yang tersedia di perpustakaan ini masih belum 
dirasakan manfaatnya oleh pemustaka. Karena tidak adanya arahan 
langsung dari pustakawan kepada kami pemustaka mengenai cara 
mengoperasikan layanan ini dengan baik dan benar.” (wawancara, 27 
april 2022) 

Dari hasil wawancara dua orang pemustaka tersebut dapat dikatakan 

bahwa pustakawan belum menerapkan asas penyelenggaraan pelayanan 

publik yang berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 63 tahun 2003 yaitu partisipasi yang berarti mendukung 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan kebutuhan masyarakat. 

2. Pelayanan pada bagian sirkulasi 

Layanan sirkulasi merupakan layanan yang sering digunakan oleh 

pemustaka karena layanan sirkulasi berkaitan dengan proses peminjaman, 

pengembalian dan proses pembuatan kartu anggota perpustakaan. Informasi 

yang didapatkan mengenai bentuk pelayanan pada bagian sirkulasi ini sama 

dengan apa yang ada pada layanan lainnya. Informasi yang diperoleh dari 

informan IV terkait pelayanan di bagian sirkulasi yaitu: 
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“Pada layanan sirkulasi ini kami pustakawan selalu siap sedia jika 
sewaktu-waktu ada pemustaka yang ingin mengurus kartu anggota atau 
ingin meminjam koleksi di perpustakaan. Intinya bentuk pelayanan 
yang kami berikan disetiap layanan perpustakaan yaitu selalu siap jika 
ada pemustaka yang membutuhkan arahan.”  (wawancara, 12 mei 2022) 

Dalam proses memberikan layanan kepada pemustaka, pustakawan 

telah memberikan pelayanan sesuai indikator dalam pelayanan publik yang 

dikemukakan oleh Sinambela (2014: 5) yaitu responsivensess yang berarti 

keinginan melayani dengan cepat. 

Selanjutnya, peneliti mendapatkan beberapa pendapat dari wawancara 

yang dilakukan kepada beberapa pemustaka mengenai bentuk pelayanan 

pada bagian sirkulasi. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:  

Informan VII mengutarakan pendapatnya mengenai bentuk pelayanan 

pada bagian sirkulasi. 

“Bentuk pelayanan perpustakaan khususnya pada bagian sirkulasi ini 
petugas yang ditempatkan di layanan tersebut masih kurang kompeten 
dalam melayani pemustaka khususnya dalam hal pembuatan kartu 
anggota perpustakaan.” (wawancara, 27 april 2022) 

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan X, Informan X 

mengatakan bahwa: 

“Pelayanan pada bagian sirkulasi nampaknya masih bergantung pada 
satu orang petugas saja dalam pembuatan kartu anggota dan juga dalam 
proses sirkulasi lainnya seperti peminjaman buku.” (wawancara, 27 
april 2022) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perpustakaan 

belum menerapkan pelayanan yang baik. Hal ini sejalan dengan indikator 

dalam pelayanan publik oleh Sinambela (2014: 5) yaitu tangibles yang 

berarti penyediaan sumber daya manusia yang memadai. 

3. Pelayanan pada layanan referensi 
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Layanan referensi adalah pelayanan secara individu oleh pustakawan 

dan pemustaka serta melakukan wawancara mengenai koleksi referensi 

yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan II 

selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Gorontalo, beliau mengatakan bahwa:  

“Bentuk pelayanan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo yaitu 
memberikan arahan secara langsung kepada pemustaka, misalnya pada 
layanan referensi, pemustaka akan diarahkan secara langsung oleh 
pustakawan untuk menemukan bahan referensi yang ia butuhkan, jika 
yang ia butuhkan tidak terdapat disini maka kami akan mengarahkan 
pemustaka tersebut ke perpustakaan Provinsi. Juga pada layanan yang 
lainnya kami lakukan yang seperti itu.” (wawancara, 11 mei 2022) 

Dari hasil wawancara tersebut pustakawan telah memberikan pelayanan 

kepada pemustaka sejalan dengan indikator pelayanan publik yang 

dikemukakan oleh Sinambela (2014: 5) yaitu reliability yang berarti 

pemberian pelayanan dengan tepat dan benar. 

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada Informan VI selaku 

pemustaka yang memberikan tanggapannya mengenai pelayanan yang 

diberikan pada layanan referensi ini, beliau mengatakan bahwa: 

“Bentuk pelayanan di perpustakaan pada layanan referensi ini saya 
melihat bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal 
karena petugas ataupun pustakawan jarang berada ditempat ketika saya 
sebagai pemustaka membutuhkan bantuan dalam hal mencari bahan 
informasi yang saya butuhkan. Dan koleksi referensi yang disediakan 
oleh perpustakaan masih kurang” (wawancara, 26 april 2022) 

Terkait jumlah koleksi referensi yang tersedia di perpustakaan, 

informan IV mengatakan bahwa: 

“Perpustakaan Daerah Gorontalo saat ini mengakui bahwa koleksi 
referensi memang kurang dalam hal muatan lokal karena di Gorontalo 
masih kurang penulis dari Gorontalo yang menulis atau menerbitkan 
buku mengenai sejarah Gorontalo secara khuhus.” (wawancara, 12 mei 
2022) 

Dari hasil wawancara terhadap pemustaka tersebut dapat dikatakan 

bahwa pelayanan perpustakaan belum sejalan dengan salah satu indikator 
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pelayanan publik yaitu tangibles yang memiliki arti penyediaan sumber 

daya manusia dan sumber daya lain, Sinambela (2014: 5). 

4. Pelayanan pada layanan perpustakaan keliling  

Layanan perpustakaan keliling adalah layanan yang diperuntukkan 

untuk masyarakat umum dengan cara mendatangi langsung masyarakat 

tersebut dan menawarkan bahan bacaan yang mereka butuhkan.  

Informan III sebagai pustakawan yang membawahi layanan 

perpustakaan keliling mengatakan bahwa: 

“Bentuk pelayanan pada layanan perpustakaan keliling ini yaitu 
mendatangi masyarakat secara langsung dan menawarkan bahan bacaan 
seperti apa yang dibutuhkan mengingat pada saat ini kunjungan di 
perpustakaan itu sangat kurang.” (wawancara, 12 mei 2022) 

Pelayanan pada layanan perpustakaan keliling yang dilakukan oleh 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo sejalan 

dengan indikator pelayanan publik yang dikemukakan oleh Sinambela 

(2014: 5) yaitu empati yang berarti kemauan untuk mengetahui keinginan 

dan kebutuhan konsumen.  

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari beberapa 

informan dapat disimpulkan bahwa bentuk pelayanan yang dilakukan oleh 

pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo yaitu pelayanan yang cepat dan tepat serta mengedepankan etika 

dalam memberikan pelayanan.  

Pelayanan yang cepat dan tepat yang dimaksud disini yaitu pustakawan 

memberikan arahan secara langsung kepada pemustaka dan membantu 

pemustaka dalam menemukan informasi yang ia butuhkan tanpa diminta 

terlebih dahulu oleh pemustaka tersebut.  



53 
 

 
 

Sedikit berbeda dengan pelayanan pada layanan perpustakaan keliling, 

bentuk pelayanan yang dilakukan pada layanan tersebut yaitu dengan cara 

mendatangi masyarakat secara langsung dan memberikan penawaran 

mengenai bahan bacaan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut.  

Secara keseluruhan bentuk pelayanan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo telah menerapkan indikator dalam 

pelayanan publik yaitu reliability (pemberian pelayanan yang tepat dan 

benar), tangibles (penyediaan sumber daya manusia), responsiveness 

(keinginan melayani konsumen dengan cepat), assurance (perhatian 

terhadap etika dan moral dalam pelayanan) dan empati (kemauan 

mengetahui keinginan konsumen). 

Ada beberapa pengakuan dari pemustaka bahwa pustakawan tidak 

setiap waktu berada di tempat apabila pemustaka tersebut membutuhkan 

arahan. Seperti pada layanan opac tidak adanya petugas atau pustakawan 

dapat menghambat pemustaka dalam menemukan bahan bacaan yang ia 

butuhkan. Juga pada bagian sirkulasi kurangnya petugas yang ahli dalam 

hal melayani pemustaka dalam pembuatan kartu anggota sehingga 

pemustaka merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Terkait permasalahan tersebut, pengelola perpustakaan ataupun 

pustakawan perlu meningkatkan atau mengoptimalisasikan lagi pelayanan 

pada empat jenis layanan yang menjadi fokus dalam penelitian di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar setiap pemustaka yang berkunjung ke 

perpustakaan akan merasa dirinya dilayani dengan baik dan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan.  
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B. Upaya Mengoptimalisasikan Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo 

Upaya adalah kegiatan yang mengerahkan waktu, pikiran dan tenaga untuk 

mencapai suatu tujuan yang baik dalam pekerjaan. Dalam hal ini berarti upaya 

mengoptimalisasikan pelayanan yaitu kegiatan yang membutuhkan waktu, 

pikiran dan tenaga yang dilakukan oleh petugas, pustakawan dan seluruh 

elemen yang terlibat dengan tujuan untuk meningkatkan segala bentuk 

pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo mengakui 

bahwa dalam upaya mengoptimalisasikan pelayanan, perpustakaan masih 

mengalami kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki 

keahlian khusus di bidang perpustakaan atau yang memiliki latar belakang 

pendidikan ilmu perpustakaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh 

informan IV bahwasanya: 

“Perpustakaan saat ini masih kurang tenaga yang khusus membidangi 
perpustakaan, hal itu yang menghambat kita perpustakaan untuk 
meningkatkan pelayanan. Untuk itu perpustakaan masih sangat 
membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang khusus membidangi perpustakaan 
atau memiliki latar belakang pendidikan lulusan ilmu perpustakaan.” 
(wawancara, 12 mei 2022) 

Untuk meminimalkan kendala tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan upaya lainnya guna untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap pemustaka. Berdasarkan informasi yang 

telah didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan diperoleh 

beberapa upaya mengoptimalisasikan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo, yaitu sebagai berikut: 

1. Transformasi pelayanan 
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Transmormasi pelayanan yaitu upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo untuk 

mengoptimalisasikan pelayanan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh informan I yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Kabupaten Gorontalo. Hal ini tentu akan sangat optimal jika dalam 

proses pengembangan tersebut semuanya berjalan dengan lancar. Informan 

I mengatakan bahwa: 

“Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo saat ini sedang 
mengupayakan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bertujuan untuk 
memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi atau 
keahliannya sehingga bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat 
sehari-hari. Terkait terobosan tersebut alhamdulillah pada saat ini 
perpustakaan sudah menyediakan literatur yang dibutuhkan masyarakat 
dan hingga saat ini program tersebut sedang berjalan. Juga pada saat ini 
perpustakaan sedang merencanakan pelayanan peminjaman berbasis 
online yaitu dengan menggunakan aplikasi.” (wawancara, 10 mei 2022) 

Kemudian dalam hal pengoptimalisasian pelayanan pada jenis layanan 

perpustakaan keliling, informan III mengatakan bahwa: 

“Dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kabupaten Gorontalo melalui layanan perpustakaan keliling 
akan mengadakan agenda yang dinamakan “Gelar baca” yang di 
peruntukkan untuk masyarakat umum dan saat ini agenda tersebut 
sedang kami persiapkan.” (wawancara, 12 mei 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari dua narasumber 

tersebut dapat dikatakan bahwa Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo 

telah mewujudkan pelayanan prima sektor publik yang dikemukakan oleh 

Sinambela (2014: 8) yaitu kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat 

sesuai dengan standar dan asas pelayanan. Dalam hal ini asas pelayanan 

publik yang dimaksudkan disini berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 

2009 yaitu kepentingan umum 

2. Pengadaan koleksi 
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Pengadaan koleksi termasuk bagian penting dalam upaya meningkatkan 

pelayanan di perpustakaan, karena perpustakaan tempat untuk menyediakan 

berbagai macam informasi baik dalam bentuk cetak maupun non cetak. Oleh 

karena itu, perpustakaan wajib untuk melakukan pengadakan koleksi setiap 

tahunnya agar koleksi di perpustakaan tidak ketinggalan zaman dan dengan 

tujuan untuk meningkatkan lagi pelayanan. 

Mengenai proses pengadaan koleksi, informan II mengungkapkan bahwa: 

“Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan 
pengadaan koleksi-koleksi baru setiap tahunnya dengan tujuan menarik 
perhatian dari para pemustaka agar mau berkunjung di perpustakaan. 
Kemudian dalam proses pengadaan koleksi perpustakaan peran 
pemerintah berperan penting dalam proses pengadaan tersebut.” 
(wawancara, 11 mei 2022) 

Pada bagian referensi, perpustakaan juga perlu melakukan pengadaan 

koleksi-koleksi khusus dalam bidang referensi, seperti yang dikatakan oleh 

informan IV, bahwa: 

“Upaya meningkatkan pelayanan di bagian referensi saat ini 
perpustakaan sedang mengusahan untuk melengkapi koleksi referensi 
lain seperti mulok atau muatan local. Muatan lokal berarti berisi konten-
konten seputar Gorontalo baik itu sejarah, adat istiadat serta budaya 
Gorontalo.” (wawancara, 12 mei 2022) 

Terkait dengan upaya pengoptimalisasian pelayanan yaitu pengadaan 

koleksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo 

telah menerapkan asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan 

keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 

yaitu partisipasi yang berarti mendukung masyarakat dengan 

memperhatikan yang menjadi kebutuhan serta harapan masyarakat. 

3. Peran Pemerintah 

Peran pemerintah tidak terlepas dari upaya perpustakaan dalam 

mengoptimalisasikan pelayanan. Pemerintah ikut berperan aktif dalam 
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proses pengadaan koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Terkait peran pemerintah terhadap pengadaan koleksi-koleksi baru untuk 

perpustakaan, informan I selaku Kepala Perpustakaan memberikan 

tanggapan yang sama dengan informan II, beliau mengatakan bahwa: 

“Tentunya pemerintah sangat berperan penting dalam meningkatkan 
pelayanan di perpustakaan karena perpustakaan bagian dari birokrasi, 
seperti halnya dalam pengadaan koleksi bahan bacaan terbaru di 
perpustakaan.” (wawancara, 10 mei 2022) 

Menurut Sinambela (2014: 8) untuk mewujudkan pelayanan prima yaitu 

pemerintah yang bertugas melayani. Dalam hal ini Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gorontalo telah ikut melayani dan tentunya meningkatkan 

pelayanan dengan cara membantu pengadaan koleksi di perpustakaan. 

4. Sumber daya manusia yang kompeten 

Selain melakukan pengadaan koleksi, pengembangan pelayanan, 

perpustakaan juga perlu untuk menyediakan sumber daya manusia yang 

kompeten yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Seperti yang 

diutarakan oleh informan II bahwasanya: 

“Perpustakaan sangat memerlukan tenaga fungsional tambahan dalam 
meningkatkan pelayanan di perpustakaan ini, mengingat tenaga 
pustakawan fungsional yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Gorontalo ini hanya berjumlah 3 orang saja. Saat ini kami 
sedang mengupayakan hal tersebut” (wawancara, 11 mei 2022) 

Menurut Tilaar (2001: 57) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

upaya meningkatkan pelayanan yaitu salah satunya sumber daya manusia. 

Dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan professional 

dibidangnya maka akan memberikan dampak yang positif terhadap 

pelayanan di perpustakaan. 
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Dalam hal ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo sedang berupaya  untuk menambah sumber daya manusia yang 

professional dalam bidang perpustakaan dengan tujuan agar pelayanan di 

perpustakaan bisa optimal. 

Selanjutnya peneliti meminta tanggapan dari beberapa pemustaka 

tentang upaya mengoptimalisasikan pelayanan di perpustakaan. Informan 

IX selaku pemustaka memberikan tanggapannya bagaimana upaya yang 

seharusnya dilakukan oleh perpustakaan dalam meningkatkan pelayanan. 

“Upaya yang harusnya dilakukan pengelola perpustakaan dalam rangka 
meningkatkan pelayanan di perpustakaan yaitu kerja sama dari semua 
pihak mulai dari kepala perpustakaan, kepala-kepala bagian yang ada 
dalam struktural, hingga pustakawan sejatinya berperan aktif dalam 
meningkatkan pelayanan yang ada. Dengan terjalinnya kerja sama yang 
baik antara semua pihak maka pelayanan untuk pemustaka dapat segera 
meningkat.” (wawancara, 27 april 2022) 

Informan X sebagai pemustaka memberikan tanggapannya mengenai 

upaya peningkatan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

“Dalam rangka mengupayakan peningkatan pelayanan yang terdapat di 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gorontalo ini, pihak 
perpustakaan ataupun pemerintah sudah seharusnya menambah jumlah 
pegawai perpustakaan yang kompeten dalam dunia perpustakaan itu 
sendiri atau para pegawai ataupun petugas yang memiliki latar belakang 
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perpustakaan demi terciptanya 
pelayanan yang dibutuhkan oleh pemustaka.” (wawancara, 27 april 
2022) 

Terkait dengan upaya yang dilakukan perpustakaan dalam 

meningkatkan pelayanan kepada pemustaka informan I mengungkapkan 

harapannya, yaitu: 

“Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 
Gorontalo akan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada 
pemustaka dengan harapan untuk menarik perhatian dari masyarakat 
umum khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Segala 
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upaya yang kami lakukan semata-mata hanya diperuntukkan untuk 
masyarakat selaku pengguna serta penikmat dari layanan perpustakaan 
itu sendiri.” 

Berdasarkan dari beberapa informasi yang didapatkan dari beberapa 

informan yang telah diwawancarai oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan 

bahwa upaya yang dilakukan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gorontalo 

dalam meningkatkan atau mengoptimalisasikan pelayanan di perpustakaan 

yaitu melakukan pengadaan koleksi-koleksi terbaru setiap tahunnya untuk 

memenuhi kebutuhan informasi pemustaka serta menyediakan sumber daya 

manusia yang memadai atau yang memiliki latar belakang pendidikan di 

dunia perpustakaan. 

Juga dalam hal ini pemerintah mendukung penuh setiap rencana 

perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan termasuk dalam proses 

pengadaan tersebut. Pemerintah ikut berperan aktif dalam proses 

peningkatan pelayanan di perpustakaan karena perpustakaan masih menjadi 

bagian dari birokrasi. 

Selain proses pengadaan koleksi-koleksi bahan bacaan tersebut, 

perpustakaan saat ini masih kekurangan sumber daya manusia ahli dalam 

bidang perpustakaan atau yang memiliki latar belakang pendidikan di dunia 

ilmu perpustakaan. Masih kurangnya sumber daya manusia yang terlatih 

dalam dunia perpustakaan merupakan kendala yang cukup besar bagi 

perpustakaan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada 

pemustaka, mengingat bahwa tenaga pustakawan yang professional yang 

saat ini dimiliki oleh perpustakaan hanya berjumlah 3 orang.  

Mengenai kendala yang sedang dihadapi, perpustakaan mengupayakan 

untuk menambah jumlah sumber daya manusia yaitu tenaga pustakawan 
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yang berkualitas melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah atau dari pelatihan-pelatihan kepustakawanan dengan tujuan agar 

pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo dapat meningkat.  

Tentunya dalam upaya untuk mengoptimalisasikan pelayanan di 

perpustakaan, baik Pemerintah Daerah maupun pihak Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo itu sendiri harus saling 

bersinergi dengan tujuan agar optimalisasi pelayanan pustakawan terhadap 

pemustaka dapat berjalan dengan baik sehingga mendapat nilai tambah dari 

pemustaka sebagai pengguna layanan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Optimalisasi Pelayanan 

Pustakawan Terhadap Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo” maka peneliti menarik kesimpulan bahwa: 

1. Bentuk pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten 

Gorontalo. 

Bentuk pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo yaitu pelayanan yang cepat dan tepat serta 

mengedepankan etika dalam memberikan pelayanan. Pelayanan cepat dan 

tepat yang dimaksudkan disini yaitu pada layanan Online Public Access 

Catalogue (OPAC), pustakawan dengan cepat memberikan arahan secara 

langsung kepada pemustaka dan membantu pemustaka dalam menemukan 

informasi yang ia butuhkan tanpa diminta terlebih dahulu oleh pemustaka 

tersebut. Pada layanan sirkulasi dan layanan referensi, pustakawan selalu 

berada di tempat dan dengan cepat melayani pemustaka yang membutuhkan 

pelayanan. Kemudian pada layanan perpustakaan keliling, petugas ataupun 

pustakawan mendatangi masyarakat secara langsung dan menawarkan 

bahan bacaan yang mereka butuhkan. Kemudian terkait dengan etika dalam 

memeberikan pelayanan, pustakawan senantiasa memperhatikan etika 

setiap akan melayani pemustaka dengan tujuan agar pemustaka tersebut 

merasa nyaman saat akan dilayani. 

2. Upaya mengoptimalisasikan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah Kabupaten Gorontalo. 
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Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo dalam mengoptimalisasikan pelayanan yaitu 

melakukan transformasi pelayanan dengan mewujudkan perpustakaan 

berbasis inklusi sosial dan sedang merencanakan pelayanan menggunakan 

aplikasi, melakukan pengadaan koleksi-koleksi terbaru setiap tahunnya, 

bekerjasama dengan pemerintah terkait dengan pengadaan koleksi-koleksi 

tersebut serta menambah jumlah sumber daya manusia yang kompeten atau 

yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perpustakaan. 

B. Saran 

Adapun saran disampaikan penulis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dalam hal pemberian pelayanan kepada pemustaka seharusnya pengelola 

perpustakaan atau pustakawan dapat memperhatikan beberapa indikator 

dalam pelayanan publik seperti pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan 

benar, penyediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

memadai, memiliki kemauan yang tinggi untuk mengetahui keinginan 

konsumen serta memiliki etika dan moral yang tinggi dalam memberikan 

pelayanan. Apabila indikator-indikator tersebut dapat dijalankan dengan 

baik maka pelayanan di perpustakaan akan meningkat. 

2. Dalam upaya perpustakaan untuk mengoptimalisasikan pelayanan kepada 

pemustaka seharusnya pustakawan memperhatikan apa saja kendala yang 

dialami pemustaka dan mampu berfikir bagaimana cara mengatasi kendala 

yang dialami tersebut dengan cepat. Karena semakin cepat pustakawan 

dalam mengatasi permasalahan yang ada maka pelayanan di perpustakaan 

bisa meningkat, namun sebaliknya apabila penyeleasaian masalah yang ada 

di perpustakaan kurang maksimal maka itu akan menjadi penghalang dalam 

mengoptimalisasikan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah peran pemerintah dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan 

2. Bagaimana bentuk pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan 

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan atau 

pustakawan dalam meningkatkan pelayanan di setiap jenis layanan yang 

tersedia 

4. Dalam bagian layanan sirkulasi, apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan agar 

pelayanan di bagian sirkulasi tersebut meningkat 

5. Dalam bagian layanan OPAC (Online Public Access Catalogue), apa yang 

dibutuhkan oleh perpustakaan agar pelayanan di bagian tersebut meningkat 

6. Dalam bagian layanan referensi, apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan agar 

pelayanan di bagian tersebut meningkat 

7. Dalam bagian layanan perpustakaan keliling, apa yang dibutuhkan oleh 

perpustakaan agar pelayanan di bagian tersebut meningkat 

8. Dalam hal memberikan pelayanan, apakah etika dan moral dari pustakawan 

dapat mempengaruhi kualitas pelayanan 

9. Secara umum, seperti apa sikap yang harus dimiliki oleh pustakawan 

10. Dari beberapa jenis layanan yang tersedia, apakah pelayanan yang diberikan 

oleh pustakawan sesuai dengan yang diharapkan  
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Lampiran 2 

DOKUMENTASI 

Wawancara dengan Informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dan foto bersama dengan informan I 

(Drs. Selmin Papeo: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Kabupaten Gorontalo) 

Wawancara bersama informan II 

(Elli Van Gobel: Pustakawan) 
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   Wawancara bersama informan III 

(Panji Sukma: Pustakawan) 

Wawancara bersama informan IV 

(Sri Daing Hanafi: Pustakawan) 

Wawancara bersama informan V 

        (Ardhianita Iftitah Rizqy: Pemustaka) 
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Wawancara bersama informan VI 

(Akmal Juniarto Niu: Pemustaka) 

   Wawancara bersama informan VII 

         (Edi Setiawan: Pemustaka) 
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 Wawancara bersama informan VIII 

(Zulfikar Pakaya: Pemustaka) 

Wawancara bersama informan IX 

(Andri Andika Usman: Pemustaka) 
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Wawancara bersama informan X  

(Muhammad Fauzan Akbar: Pemustaka) 

 

 

Bentuk pelayanan pustakawan 
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