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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan informasi membuat perpustakaan 

sangat diminati oleh masyarakat. Perpustakaan sangat berkaitan erat dengan 

pustakawan, hal ini dikarenakan pustakawan sebagai penggerak perpustakaan. 

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang program 

pemerintah tentang wajib belajar perlu ada sarana yang dapat memberikan 

pelayanan informasi yang cepat dan merata kepada seluruh golongan dan lapisan 

masyarakat Indonesia.  

Perpustakaan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di era 

reformasi ini di tuntut untuk dikelola oleh tenaga yang profesional, guna 

memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. oleh karena itu kinerja 

layanan menjadi hal yang sangat penting agar layanan yang diberikan oleh 

perpustakaan dapat memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. kinerja juga 

penting sebagai evaluasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas layanan 

perpustakaan.
1
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Kinerja pustakawan yang baik akan tercipta pelayanan yang 

berkualitas. Untuk mendukung peran perpustakaan sebagai pusat pendidikan 

seumur hidup (life-long education atau life-long learning) maka perpustakaan 

dapat menghimpun bahan-bahan bacaan yang bersifat bimbingan ke arah 

penerapan teknologi tepat guna.
2
 

   Pada dunia perpustakaan sumber daya manusia yang menjadi 

penggerak perpustakaan disebut staf/karyawan/pegawai dan pustakawan. 

Kinerja atau sering disebut unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan 

pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam 

organisasi.
3
          

Tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan berdasarkan sistem 

karier dan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi 

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian, dan ketentuan pelaksanaanya 

diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka 

kreditnya. Tuntutan tersebut diharapkan akan menghasilkan pustakawan yang 

berkualitas, profesional, bertanggung jawab, jujur dan lebih mampu serta 

akuntabel dalam pemberian pelayanan publik. Dengan kata lain, Pegawai 
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 Abdul Rahman Saleh, Percikan Pemikiran : di Bidang Kepustakawanan (Jakarta: Sagung 

seto, 2011), h.11 
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2002), h. 195 
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Negeri Sipil (PNS) yang menyandang jabatan fungsional pustakawan, 

diharapkan ke depan adalah pustakawan yang lebih profesional dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mewujudkan kinerja yang berkualitas 

sebagaimana diharapkan.
4
 

Menurut Lasa Hs dalam skripsi Sugiyanto, bahwa perpustakaan 

sebagai lembaga pendidikan dan lembaga informasi akan memiliki kinerja 

yang baik apabila ditunjang dengan manajemen yang baik. Dengan adanya 

manajemen, seluruh aktivitas lembaga akan mengarah pada upaya pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh elemen dalam suatu lembaga 

perpustakaan tersebut akan berusaha memfungsikan diri sesuai ketentuan 

lembaga atau perpustakaan.
5
 

Komponen penting dalam pengukuran kinerja pelayanan adalah 

pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang diterima. Kinerja pelayanan 

dipersepsikan baik apabila pelayanan yang diberikan perpustakaan sesuai atau 

bahkan melebihi apa yang diharapkan pemakai. Perpustakaan sebagai sumber 

informasi akan dimanfaatkan pemustaka apabila sumber informasi 

dikelolanya dengan baik dan mempunyai pustakawan yang dapat menjadi 
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perantara antara pemustaka dan sumber informasi, ada kalanya informasi yang 

ada di perpustakaan yang dibutuhkan oleh pemustaka tidak ditemukan. 

Menurut Herlina, jenis layanan perpustakaan terdiri dari: layanan 

sirkulasi, layanan rujukan, layanan internet, layanan fotokopi, layanan 

pemilihan bahan pustaka, layanan pendidikan pemakai, layanan penelusuran 

literatur, layanan pengiriman dokumen.
6
 

Dari jenis layanan diatas, Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan menggunakan sistem layanan penelusuran informasi yang menjadi 

tempat pemustaka untuk mencari informasi tentang keberadaan buku. 

Penelusuran informasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

perpustakaan. Proses penelusuran informasi menjadi penting untuk 

menemukan koleksi yang relevan dengan pencarian dan penggunaan alat yang 

tepat akan menghasilkan informasi yang tepat pula. Menurut Brown, 

penelusuran informasi yakni (kegiatan) penemuan kembali dokumen dari 

koleksi yang ada yang relevan dengan permintaan.
7
  

Jadi penelusuran informasi di perpustakaan merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk menemukan koleksi yang ada di perpustakaan yang 

relevan dengan pencarian, yang artinya bahwa tujuan penelusuran informasi 

adalah untuk menemukan dan mendapatkan koleksi yang dibutuhkan dalam 

sebuah perpustakaan melalui sarana atau alat penelusuran informasi. 

                                                           
6
 Herlina, Manajemen Perpustakaan: Teori dan Praktik, (Palembang: Grafika Telindo Press, 

2009), h. 99-110 
7
  Herlina, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, h. 142. 
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Jasa pelayanan informasi ini belum banyak dilakukan oleh 

perpustakaan karena keterbatasan sumber daya manusia maupun peralatan 

yang diperlukan. Penelusuran informasi merupakan usaha untuk menemukan 

suatu subjek, buku, artikel, dan informasi lain dengan cara tertentu pada suatu 

sumber dengan mendapatkan hasil yang berupa naskah, teks, rekaman, 

maupun bentuk reproduksinya sesuai minat dan keinginan pemakai. Upaya 

pencarian kembali akan informasi yang pernah ditulis atau direkam ini dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan teknologi informasi melalui 

berbagai jaringan yang global. 

Tingkat kemampuan pencari informasi sangat berpengaruh terhadap 

cara penelusuran informasi pada katalog terpasang (OPAC). Allen (1991) 

dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengetahuan pemakai 

terhadap topik informasi yang dicari berdampak terhadap perumusan 

penelusuran yang dilakukan melalui OPAC. Hasil tersebut sejalan dengan 

dugaan yang menyatakan bahwa pemakai yang memiliki pengetahuan yang 

lebih tinggi terhadap topik yang ditelusur mampu mengenali lebih baik kosa 

kata-kosa kata yang dapat digunakan untuk menelusur topik tersebut. 

Di samping itu, agar dalam penelusuran informasi melalui OPAC itu 

dapat berjalan baik, maka pustakawan harus meningkatkan kemampuan dalam 

penelusuran terpasang ini. Hal itu disebabkan, pada dasarnya pustakawan 

diharapkan lebih terampil dalam menelusur dan mengenal sumber-sumber 

informasi yang akan diakses. Oleh karena itu, maka pustakawan harus mampu 
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melakukan penelusuran dengan baik, mengenal bahan informasi yang 

dimiliki, memanfaatkan sarana penelusuran yang ada, dan mampu 

mengevaluasi tingkat keberhasilan penelusuran.
8
   

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan adalah perpustakaan yang 

berada di tengah-tengah kota dan menjadi salah satu sarana kelengkapan 

pendidikan dalam melayani masyarakat umum yang datang ke perpustakaan, 

perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan cukup banyak memiliki 

koleksi 149.724 judul berjumlah 311.720 eksemplar buku untuk menunjang 

program pendidikan masyarakat. Bahan pustaka ini memerlukan sarana 

penelusuran informasi, hal ini telah disediakan oleh perpustakaan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan berupa opac untuk melayani pemustaka yang ingin 

mencari tentang keberadaan buku. 

Dalam hal penelusuran ini pustakawan dapat berfugsi sebagai  

mediator bagi pemakai, yakni dengan melakukan penelusuran, dan pemakai 

mendampinginya dalam penentuan subjek-subjek yang dipilih. Dalam hal 

fungsi mediator, Henry dkk (1982) menyatakan bahwa mediator dapat 

berfungsi intelektual dan fungsi manajerial. Fungsi intelektual adalah 

melaksanakan tugas-tugas penelusuran yang menitikberatkan pada aspek-

aspek intelektual, seperti pemahaman karakteristik pemakai, pemilihan sistem 

penelusuran, penetapan pangkalan data, analisis topik, perencanaan 

penelusuran, dan perekam hasil penelusuran.  Adapun fungsi manajerial 
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 Lasa HS, Manajemen Perpustakaan  (Yogyakarta: Gama Media, 2005),  h. 227-228 



7 

 

 

 

adalah pelaksanaan penelusuran dengan memerhatikan segi-segi 

manajemenya, misalnya pemeriksaan bentuk literatur, pemeriksaan peralatan, 

pengecekan persediaan kertas, dan kelistrikan.  Keberhasilan dalam 

penelusuran ditentukan oleh sikap pustakwan dan pemahaman pada 

karakteristik pemakai, pengoperasian peralatan, dan pemanfaatan teknologi 

yang sesuai.
9
 

Kinerja pustakawan di Perpustakaan Daerah Povinsi Sumatera Selatan 

Dapat dilihat dari pustakawan yang melayani pemustaka yang datang dalam 

mencari informasi. misalnya ada pemustaka yang ingin mencari informasi 

tentang keberadaan buku namun pemustaka sulit mencari tentang keberadaan 

buku tersebut dan memerlukan bantuan pustakawan., seorang pustakwan 

membantu pemustaka itu dalam mencari buku yang ditelusurinya. Dari sinilah 

kinerja pustakawan dapat diketahui kualitasnya.  Penelusuran di Perpustakaan 

daerah telah menggunakan sistem opac dalam temu kembali informasi hal ini 

dapat memudahkan pustakawan dalam melayani pemustaka yang ingin 

mencari informasi tentang buku. 

Hal tersebut merupakan persoalan yang perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul KINERJA PUSTAKAWAN DALAM LAYANAN 

PENELUSURAN INFORMASI DI BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI 

SUMATERA SELATAN. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis 

rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kinerja Pustakawan Dalam Layanan Penelusuran Informasi Di 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Bagaimana Kendala Pustakawan Dalam Memberikan Informasi Bahan 

Pustaka Di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? 

3. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala dan Peningkatan Kinerja Pustakawan 

dalam Layanan Penelusuran Informasi Di Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan? 

C. Batasan Masalah 

Keterbatasan waktu, dan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang 

dari permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada 

kinerja pustakawan dalam layanan penelusuran informasi di Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pustakawan dalam layanan 

penelusuran informasi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? 
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b. Bagaimana Kendala Pustakawan Dalam Memberikan Informasi Bahan 

Pustaka Di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? 

c. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala dan Peningkatan Kinerja 

Pustakawan dalam Layanan Penelusuran Informasi Di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu, secara: 

a. Teoritis, akan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang 

perpustakaan dan kepustakawanan. 

   b. Praktis, sebagai acuan bagi perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan dalam mengukur, dan mengembangkan serta menambah wawasan 

dan keterampilan pustakawan. 

E. Tinjauan Pustaka 

Peneliti menulis skripsi ini dengan judul “Kinerja pustakawan dalam 

layanan penelusuran informasi di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan”. Berikut berbagai kajian pustaka penelitian yang berhubungan dengan 

penelitian ini, dan berguna untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, 

di antaranya yaitu: 

Penelitian tentang kinerja pustakawan pernah dikaji oleh Erni Dyah 

Susilowati (2009) di Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang pengaruh kinerja pustakawan 

terhadap kepuasan pengguna pada Badan perpustakaan dan Arsip Daerah 
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Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian tesebut menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang positif dan berarti antara kinerja pustakawan dan kepuasan 

pengguna pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, 

semakin tinggi kinerja pustakawan semakin tinggi kepuasan pengguna.
10

 

Purwono
11

 (1998) di Jakarta, tentang analisis data kinerja pustakawan 

perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti 

menggunakan jenis penelitian survai yang mengambil sampel dari satu populasi 

dan menggunakan alat koesioner yang dibatasi pada lulusan program Diploma 2 

menurut keputusan MENDIKBUD RI No. 6686/1991. Selanjutnya responden 

penelitian ini ada 37 orang terdiri dari: Pustakawan UGM, IKIP Negeri 

Yogyakarta, ISI Yogyakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Ternyata tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pendidikan dan persepsi peran terhadap kinerja, 

(2) Kurang berfungsinya ketua kelompok pustakawan sebagai “Penyelia”  

pelaksana rotasi kerja yang tidak menentu dan kurang efektif, pendelegasian 

wewenang yang tidak jelas berpengaruh terhadap rendahnya kinerja pustakawan. 
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 Erni Dyah Susilowati, “pengaruh kinerja pustakawan terhadap kepuasan pengguna pada 

Badan perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Adab, 

Ilmu Perpustakaan, (2009), h. 22. Skripsi diakses pada 16 November 2014 dari http://digilib.uin-

suka.ac.id/4104/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. 
11

 Purwono (1998),” analisis data kinerja pustakawan perpustakaan Perguruan Tinggi 

Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Informasi, 2008), h. 

10. Skripsi diakses pada 16 November 2014 dari http://digilib.uin-

suka.ac.id/2419/2/BAB%20I,%20V.pdf.  
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Menurut Dwi Ineke Kartikawati (2006), melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan antara system pengupahan dan Motivasi Kerja dengan 

Produktivitas kerja Karyawan pada industri Wingko di Kulon Progo”. Pokok 

masalah dengan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah hubungan 

antara system pengupahan terhadap produktivitas kerja. Yang kedua; 

bagaimanakah hubungan antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja. 

Penelitian ini menggunakan cara menguji hipotesis yang diajukan kemudian 

digunakan analisis bivariat dan analisis multivariate. Dan untuk mendistribusikan 

data variabel bebas dan terikatnya digunakan analisis univariat.  Hasil analisisnya 

mengetahui bahwa hasil korelasi antara system pengupahan dengan produktivitas 

kerja lebih besar dibandingkan dengan hasil korelasi antara motivasi kerja dengan 

produktivitas kerja.
12

 

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, ada 

hal yang membedakan penelitian ini dengan yang lain. Pertama, penelitian ini 

membahas kinerja pustakawan dalam layanan penelusuran informasi. kedua, 

adanya perbedaan metodologi penelitian yang digunakan. ketiga, berbeda tempat 

penelitiannya. 
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 Dwi Ineke Kartikawati (2006),“Hubungan antara system pengupahan dan Motivasi Kerja 

dengan Produktivitas kerja Karyawan pada industri Wingko di Kulon Progo”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Adab dan Informasi, 2008), h. 10. Skripsi diakses pada 16 November 2014 dari 

http://digilib.uin-suka.ac.id/2419/2/BAB%20I,%20V.pdf 
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F. Kerangka Teori   

Kerangka teoritis ini penulis jadikan sebagai suatu batasan yang bersifat 

praktis dan sebagai ketentuan bagi pembuatan skripsi dan menjadi tolak ukur 

dalam suatu kegiatan penelitian yang meliputi pendapat-pendapat para ahli. 

Istilah kinerja yang sering di dengar seseorang, segera mengantarkannya 

pada suatu bentuk seseorang yang bekerja dan melihat seberapa banyak hasil yang 

diperoleh dari pekerjaannya itu. Untuk lebih jelasnya Whitmore sacara sederhana 

mengemukakan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari 

seseorang. Kinerja yang nyata jauh melampaui apa yang diharapkan adalah 

kinerja yang menetapkan standar-standar tertinggi orang itu sendiri, selalu 

standar-standar yang melampaui apa yang diminta atau diharapkan orang lain. 

Dengan demikian. Menurut Whitmore kinerja adalah suatu perbuatan, suatu 

prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang 

nyata.
13

 

Kinerja menuntut adanya pengekspresian potensi seseorang, dan 

tanggung jawab atau kepemilikan yang menyeluruh. Jika tidak, maka hal ini tidak 

akan menjadi potensi seseorang, tetapi sebagian akan menjadi milik orang lain. 

Oleh karena itu, pengarahan dari pimpinan suatu organisasi akan menjadi penting 

dalam rangka mengoptimalkan potensi seseorang.
14
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 Jhon Whitmore, Coaching For Performance: Seni Mengarahkan untuk Mendongkrak 

Kinerja, terjemahan Dwi Helly Purnomo dan Louis Novianto, h. 104 dan 108 
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 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h. 60 
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Potensi yang dimiliki masing-masing individu ada kalanya berbeda. 

Namun bukan perbedaan yang menjadi pandangan jauh kedepan, melainkan 

bagaimana cara individu-individu tersebut bisa bekerja dengan kemampuan 

masing-masing dan mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada 

untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam lingkungan kerja. 

Pengertian kinerja secara Terminologi, kinerja berasal dari terjemahan 

kata “Performance” yang berarti “ penampilan atau prestasi”. Dalam kamus 

Kepustakawanan Indonesia yang di tulis oleh Lasa Hs kinerja merupakan hasil 

kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam suatu lembaga, instansi atau 

organisasi sesuai tugas kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak sesuai 

etika, moral dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Di dalam kamus 

ini juga dijelaskan bahwa kinerja pustakawan dapat di ukur dari aspek-aspek: 

pengertahuan tentang pekerjaan, kuantitas hasil kerja, kebiasaan kerja, 

keramahan, kemampuan bekerja dalam tim, sikap terhadap kritik, adaptabilitas, 

dan fleksibilitas.
15

  Dalam buku A. Dale Timpe yang ditulis oleh Robert C. Mill, 

mengatakan lingkungan kerja yang menyenangkan mungkin menjadi kunci 

pendorong bagi para karyawan anda untuk menghasilkan kinerja puncak. Berikut 

ini adalah strategi-strategi khusus untuk menciptakan lingkungan yang demikian. 

Menurut A. Dale Timpe, memaparkan bahwa bila para karyawan gagal berperan 

secara wajar, seorang manajer harus menilai penyebab masalah tersebut. Dengan 
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 Lasa Hs, Kamus Kepustakawanan Indonesia : Kamus Lengkap Istilah-istilah Dunia 

Pustaka & Perpustakaan yang ditulis Lengkap oleh Pustakawan Senior, (Yogyakarta: Pustaka Book 

Publisher, 2009), h. 159-160 
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demikian menganalisis keadaan-keadaan yang terlibat dalam kinerja yang tidak 

memuaskan, seorang manajer dapat menggunakan startegi-strategi tepat untuk 

meningkatkan hasil kerja para karyawan agar dapat memenuhi standar.
16

 

Maka standar kinerja dapat dibuat dari uraian jabatan untuk meningkatkan 

definisi jabatan statis ke kinerja dinamis. Dalam menulis standar, pengawas juga 

harus memasukkan pengamatan pribadi serta catatan kinerja masa lalu. Standar 

kinerja dapat dibuat untuk setiap individu dengan berpedoman pada uraian 

jabatan. Setiap karyawan mengusulkan sasaran-sasarannya sendiri kepada 

pengawas secara tertulis; bila keduanya menyepakati setiap sasaran, kemudian 

dapat dibuat pernyataan sasaran secara tertulis. Standar kinerja biasanya berkaitan 

dengan sasaran-sasaran manajemen unit. Sasaran harus diimbangkan dengan 

masalah-masalah yang akan mengganggu dalam jangka panjang, bukan hanya 

bereaksi dengan masalah jangka pendek. Idealnya, standar kinerja akan 

membantu karyawan mengendalikan pekerjaan mereka sendiri.
17

 

Fungsi utama perpustakaan adalah dapat menyediakan beragam informasi 

yang sesuai dengan permintaan penggunanya. Dan untuk dapat memenuhi 

permintaan ini maka perpustakaan harus mampu menyediakan alat yang mampu 

melakukan temu kembali informasi yang ada dari tempatnya. Proses dalam 

penelusuran atau kegiatan temu kembali informasi ini dikenal dengan information 

retrieval (temu kembali informasi). penelusuran informasi dapat juga merupakan 
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 A. Dale Timpe, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia: Kinerja (Jakarta: Gramedia, 

2002), h. 3 
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jasa aktif untuk menjawab pertanyaan/ permintaan informasi dari pengguna 

tentang suatu masalah/ subyek tertentu. Pada proses penelusuran informasi itu 

diawali oleh adanya permintaan pengguna karena adanya kebutuhan informasi, 

dan diungkapkannya melalui berbagai cara atau aspek telusuran seperti dokumen, 

pengarang, judul, atau subyek. 

Penelusuran informasi merupakan proses penemuan kembali informasi di 

perpustakaan atau pusat-pusat informasi, atas dasar permintaan. Dari pengertian 

seperti itu maka pengertian penelusuran informasi merupakan fungsi utama dari 

suatu perpustakaan. Tujuan kegiatan penelusuran informasi adalah untuk 

mendapatkan informasi literatur yang dibutuhkan peneliti, ilmuan, pengambil 

kebijaksanaan dan pengguna lainnya, dari dalam suatu kumpulan bahan pustaka 

atau dari suatu sistem penyimpanan informasi tertentu. Bahan pustaka dapat dicari 

langsung dari rak penyimpanan. Dapat juga dicari dengan menggunakan sarana 

temu kembali bahan pustaka yang berupa katalog perpustakaan, indeks, 

bibliografi, abstrak.
18

 

Layanan temu kembali, jika seorang pengguna perpustakaan tidak 

menemukan bahan pustaka yang diperlukannya di rak tetapi bahan tersebut 

tercantum di dalam file katalog, maka ia dapat meminta petugas sirkulasi untuk 

melakukan temu balik. Petugas kemudian melakukan temu balik dalam file 

pinjaman dan kemudian memberitahu pengguna kapan bahan tersebut akan 
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 Herlina, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 

142-143. 
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dikembalikan. Jika tidak ditemukan di file pinjaman maka petugas sirkulasi 

membuat catatan untuk dicek kemudian, dan pengguna akan diberitahu kemudian 

setelah bahan tersebut ditemukan kembali.
19

 

G. Metode Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Badan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan 

Jalan Demang Lebar Daun No. 47 Palembang. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial 

secara mendalam, dan pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala 

yang sedemikian rupa dengan menafsirkan segala hal yang bersifat kualitatif, 

melainkan melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku dan berbentuk 

karena realitas baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep 

baru.
20

 Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara menyeluruh untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-

orang yang diamati. 

3. Sumber data 

Sumber data merupakan siapa yang akan dijadikan sebagai informan dalam 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sempel untuk 
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 Herlina, Manajemen Perpustakaan: pendekatan teori dan praktek, (Palembang: Grafika 

Telindo Press, 2009) h. 102 
20

 Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 90 
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mendapatkan informan yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan 

peneliti. Berdasarkan pendapat di atas maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah kepala sub. Bidang perpustakaan Daerah dan  

pustakawan di badan perpustakaan provinsi Sumatera Selatan. Sampel kecil 

merupakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif tidak berdasarkan 

kualitas.
21

 Adapun jumlah informan sebagai wakil populasi yaitu kepala sub. 

Bidang, pustakawan layanan, dan pemustaka yang datang ke perpustakaan 

daerah. 

4. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data observasi, wawancara dan dokumentasi di badan 

perpustakaan provinsi Sumatera Selatan. Contohnya: daftar buku, 

statistik buku yang beredar, statistik peminjaman pengunjung. 

b. Data sekunder 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari penelitian kepustakaan atau bahan yang bersifat teoritis yang relevan 

dengan penelitian buku-buku, majalah, internet dan media lainnya.
22
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 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, h. 122 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke 

lokasi dan melaksanakan pencatatan secara dinamis mengenai fenomena-

fenomena yang diamati. Jadi observasi yang akan digunakan adalah 

observasi langsung ke lokasi yaitu di Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan dan terfokus pada kinerja pustakawan dalam layanan 

penelusuran informasi. 

c. Wawancara  

Wawancara mendalam secara umum adalah proses dalam memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di 

wawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

sejarah, kendala yang dihadapi pustakawan dalam menjalankan kinerja 

layanan perpustakaan dan upaya apa yang dilakukan kinerja pustakawan 

dalam layanan penelusuran informasi. 

d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya. Metode ini biasa 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah penduduk dan letak 
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geografis wilayah penelitian.
23

 Penulis menggunakan data dokumentasi 

ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang keadaan lokasi 

penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di 

perpustakaan dan berhubungan dengan data-data yang diperlukan. 

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Hiberman yang dikutip oleh Sugiyono, untuk 

menganalisis data yang terkumpul digunakan teknik analisis, yaitu: 

1. Reduksi data (data reduction) adalah merangkum, memilih serta 

memfokuskan data berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara 

pemberian pada aspek-aspek tertentu. 

2. Penyajian data (data display). Jika semua data terkumpul, maka selanjutnya 

dilakukan mendisplaykan data yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan dilakukan jika semua data telah dibuktikan dengan 

bukti yang mendukung dan bukti-bukti yang kuat.
24

  

I. Definisi Operasional 

Berikut definisi operasional dari Kinerja Pustakawan dalam Layanan 

Penelusuran Informasi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan: 
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 Anas Sujiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 

76 
24

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 92-99 
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Kinerja mengandung makna tingkat pencapaian dari suatu tujuan, 

pencapaian tujuan merupakan suatu syarat untuk menghasilkan kinerja yang telah 

ditentukan baik secara kualitas maupun kuantitas pencapaian dengan 

menggunakan kemampuan yang dimiliki. Sementara itu pengertian kinerja sendiri 

tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah terjadi dalam kegiatan kerja, baik 

dalam kantor maupun di luar kantor. Apa yang dialami pegawai dalam proses 

peningkatan dan kemampuannya dalam bekerja akan memperoleh hasil yang 

seimbang. Pengalaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: kualitas 

kinerja pegawai serta karakteristik kinerja pegawai yang merupakan cermin 

profesional pegawai. 

Menurut UU No. 43 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa pustakawan 

adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan 

dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
25

 Jadi pustakawan 

merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari pendidikan 

dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan. 

Menurut definisi yang diterima IFLA General Conference, Perpustakaan 

umum adalah sebuah perpustakaan yang didirikan dan dibiayai oleh pemerintah 

daerah atau dalam kasus tertentu oleh pemerintah pusat atau badan lain yang 
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 Undang-undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Undang-undang No 43 Tahun 

2007 Tentang Perpustakaan, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010). h. 76 
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berwenang untuk bertindak, tersedia bagi masyarakat bagi siapa yang ingin 

menggunakan tanpa bias atau diskriminasi. 

 Layanan perpustakaan adalah pemberian segala informasi kepada 

pemustaka perpustakaan dan penyedia segala sarana penelusuran informasi yang 

tersedia di perpustakaan yang merujuk pada keberadaan sebuah informasi.
26

 

Layanan penelusuran informasi merupakan proses penemuan kembali informasi 

di perpustakaan atau pusat-pusat informasi, atas dasar permintaan.
27

 

J. Sistematika Penulisan 

Mendapatkan gambaran yang lebih terperinci, maka penulis menyajikan 

skripsi ini dalam lima BAB. Masing-masing BAB menurut uraian sebagai berikut: 

BAB I, PENDAHULUAN. Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Definisi Operasional dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II, LANDASAN TEORI. Bab yang meliputi pengertian Perpustakaan 

Umum, Kinerja Pustakawan, Penelusuran Informasi. 

BAB III, DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN. Bab ini memberikan 

gambaran umum tentang eksistensi Badan Perpustakaan Daerah Sumatera 

Selatan. Meliputi sejarah dan fungsi Badan Perpustakaan Daerah Sumatera 
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 Herlina, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan (Palembang: Fakultas Adab dan 

Humaniora, 2013), h. 103 
27

 Herlina, Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), h. 

142-143. 
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Selatan, Visi dan Misi, Gedung dan ruang, Struktur Organisasi, Sumber Daya 

Manusia, Koleksi, dan Layanan Teknis. 

BAB IV, HASIL PENELITIAN. Bab ini berisikan tentang hasil Kinerja 

pustakawan dalam layanan penelusuran informasi di Badan Perpustakaan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

BAB V, PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas masalah penelitian untuk 

direkomendasikan pada pihak-pihak lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Perpustakaan Umum 

Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti buku-buku, kitab 

atau perimbon. Kata pustaka kemudian mendapat awalan per dan akhiran an, 

lalu menjadi perpustakaan (library).  Kata tersebut berasal dari bahasa latin 

Liber, yang berarti buku.
28

 

Sementara itu pegawai atau staf pengelola perpustakaan yang telah 

memenuhi suatu persyaratan tertentu dan diangkat dalam suatu jabatan 

fungsional pustakawan disebut pustakawan (libarian). Ketentuan yang 

dimaksud adalah Keputusan Menpan Nomor 18 Tahun 1988 Tentang Angka 

Kredit Bagi Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya, yang diikuti dengan 

surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 54649/MPK/1998. 

Keputusan Menpan Nomor 132 Tahun 2002. Kajian tentang undang-undang 

tersebut dengan lebih seksama menunjukkan bahwa perpustakaan mengandung 

nilai dan pengertian yang lebih luas dan tidak sederhana sebagaimana yang 

telah disebutkan diatas. Pengertian-pengertian yang dimaksud adalah : 
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 Sutarno NS, Perpustakaan Dan Masyarakat, (Jakarta : Sagung Seto, 2006), h. 9-11 
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1. Sebuah ruangan, tempat atau bangunan gedung secara khusus didisain, 

direncanakan, dan dipergunakan untuk perpustakaan, sehingga memenuhi 

suatu persyaratan yang standar. 

2. Himpunan koleksi bahan pustaka yang juga disebut informasi, yang 

terpilih, diolah, diproses menurut suatu sistem standar yang diberlakukan 

dan disusun secara sistematis. 

3. Petugas melayani pemakai dan memenuhi kualifikasi dan persyaratan 

tertentu seperti kemampuan, pengalaman, keterampilan. Dengan demikian 

diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional. 

4. Pemakai, yang memang telah direncanakan dan diarahkan untuk 

menggunakan layanan jasa perpustakaan. Kelompok atau segmen 

pemakaian itu berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan dalam perpustakaan 

dan jenis perpustakaannya. 

5. Perangkat sarana dan prasarana, perabot dan perlengkapan, inventaris, 

seperti: mebel, serta peralatan yang lain. Semua itu merupakan satu 

kesatuan sehingga perpustakaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

6. Penerapan suatu sistem dan aturan perpustakaan yang memudahkan dalam 

pengaturan dan pemakaian bahan pustaka, sistem dan aturan tersebut 

antara lain: pedoman katalogisasi dan klasifikasi, pedoman tajuk subjek. 

Persyaratan administrasi dan tata cara ke anggota, peminjaman koleksi, 

jadwal layanan, sanksi-sanksinya, batasan-batasan pemakai, serta lingkup 

wilayah layanannya. 

2
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Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukan bagi 

masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa 

membedakan umum, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-

ekonomi, termasuk penyandang cacat (disabilities). Hal itu sesuai dengan 

Manifiesto Unesco tentang perpustakaan umum, yang mengutamakan 

kelompok masyarakat marginal yang harus diberi kesempatan untuk 

mengakses dan memanfaatkan perpustakaan umum 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perpustakaan ialah tempat atau deposit 

ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat menguak sejarah masa lalu 

dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa 

mendatang.
29

 

Tujuan perpustakaan umum sebagai berikut : 

1. Pendidikan, yaitu untuk mengembangkan diri, bagi semua tingkatan usia 

baik untuk perorangan maupun kelompok. Tujuan ini di kenal dengan 

konsep pendidikan seumur hidup. 

2. Informasi, yaitu sebagai sumber informasi yang akurat dan mutakhir. 

3. Kebudayaan, yaitu mendorong partisipasi dan apresiasi dalam berbagai 

kegiatan kebudayaan. 
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 Abdul Rahman Saleh, Manejemen Perpustakaan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h. 
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4. Rekreasi, yaitu untuk membantu masyarakat baik perorangan maupun 

kelompok untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan positif.
30

 

B. Kinerja Pustakawan 

1. Pengertian Kinerja 

Menurut Hikman dalam buku Husaini Usman, bahwa kinerja ialah 

hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang dalam bidang tugasnya. 

Kinerja artinya sama dengan prestasi kerja atau dalam Bahasa Inggrisnya 

disebut Performance. Kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu 

organisasi dan orang-orangnya yang ada dalam organisasi tersebut. Sementara 

itu, Stoner dan Freeman mengemukakan, kinerja adalah kunci yang harus 

berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat berhasil.
31

 

Menurut Bambang Guritno dan Waridin yang ditulis oleh Hakim 

Mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang 

disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan 

pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran 

nilai atau standar tertentu dari perusahaan di mana individu teresebut bekerja. 

Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai 

dengan standar yang telah ditentukan.
32
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 Yuyur Yulia, Materi Pokok Pengembangan koleksi (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009), 
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 Husaini Usman, Manajemen: teori, praktik dan riset pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 
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27 

 

 

 

Menurut Sulistyo Basuki, Pustakawan adalah tenaga profesional yang 

dalam kehidupan sehari-hari berkecimpung dengan dunia buku. Dengan 

situasi demikian sudahlah layak bila pustakawan menganjurkan masyarakat 

untuk giat membaca. Selanjutnya pustakawan dituntut untuk giat membaca 

demi kepentingan profesi, ilmu maupun pengembangan kepribadian si 

pustakawan itu sendiri. Adapun yang dibaca pustakawan adalah pustaka yang 

menyangkut ilmu perpustakaan dan kepustakawan. Ilmu perpustakaan berarti 

batang tubuh pengetahuan yang terorganisasi, dalam bentuk apapun juga, 

yang berkaitan dengan tujuan, obyek dan fungsi perpustakaan, prinsip, teori, 

tata susunan dan teknik yang digunakan dalam melakukan kinerja (unjuk 

kerja) jasa perpustakaan. Kepustakawan merupakan penerapan pengetahuan 

dari ilmu perpustakaan terhadap koleksi, tata susunan, pelestarian dan 

pemanfaatan buku serta materi lain di perpustakaan.
33

 

Kinerja pustakawan dapat di ukur dari aspek-aspek: pengetahuan 

tentang pekerjaan, kuantitas hasil kerja, kebiasaan kerja, tingkat kehadiran, 

pemanfaatan sumber daya, kualitas kerja, keramahan, kemampuan bekerja 

dalam tim, sikap terhadap kritik, adaptabilitas, dan fleksibilitas.
34

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja pustakawan adalah 

perkembangannya seorang pustakawan bukan hanya seorang pengelola di 
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perpustakaan saja, melainkan suatu profesi jabatan fungsional yang kompeten 

di bidang perpustakaan yang didapat melalui pendidikan atau pelatihan.  

2. Kompetensi Pustakawan 

Terdapat dua kosa kata yang terkait kompetensi yaitu kompeten dan 

kompetensi. Dalam Longman Dictionary of Contemporery English (1995) 

Competence (a). the ability and skill to do what is needed, (b). the special 

area of knowledge, (c). a skill is needed to do a particular job. Sedangkan 

kata competent (a). having enough skill or knowledge to do something to a 

satisfactory standard, (b). a piece work, performance, etc that is competent is 

satisfactory but not especially good. Selain itu, hasil Diskusi Komisi II Rapat 

Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan dengan 

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang diselenggarakan 

oleh Perpustakaan Nasional RI, merumuskan bahwa kompetensi secara umum 

adalah “kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, prilaku serta 

karakteristik pustakawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 

secara optimal.
35

 

Dari definisi di atas penulis dapat simpulkan bahwa kompetensi 

pustakawan adalah hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat 

meningkatkan produktivitas kerja dan harus dimiliki oleh seorang pustakawan 

dalam meningkatkan kinerja mereka demi memberikan kepuasan kerja dan 

pelayanan yang optimal bagi perpustakaan dan pengguna perpustakaan. 
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Selanjutnya agar nantinya dengan kompetensi yang mumpuni bagi 

pustakawan juga dapat menjadikan bahan bantu dalam peningkatan 

golongan/jabatan bagi pustakawan.Selanjutnya Rachman dan Zulfikar 

menyebutkan tujuan peningkatan kompetensi pustakawan secara umum yaitu 

untuk:
36

 

a. Mengikuti perkembangan zaman 

Pustakawan dituntut meningkatkan kinerja dan kompetensinya. 

Pustakawan Indonesia seharusnya memiliki standar kompetensi, baik 

standar nasional maupun standar internasional. Dengan adanya standar 

kompetensi itu, diharapkan pustakawan dapat meningkatkan kualitasnya. 

Standar kompetensi diperlukan agar dapat berperan sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan dan perkembangan zaman.  

b. Mengikuti kemajuan di bidang Iptek 

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan informasi telah meningkatkan 

jumlah kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi 

ini, membawa implikasi yang luas dan kompleks terhadap peran 

pustakawan sebagai pelayan informasi. Oleh karena itu, pustakawan 

Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya, yaitu dengan 

cara meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang 

tinggi, sehingga pustakawan Indonesia dapat memberikan layanan kepada 

masyarakat secara optimal.  
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c. Memenangkan persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas. 

Peningkatan kompetensi pustakawan diperlukan untuk memenangkan 

persaingan dan mengantisipasi perdagangan bebas. Dalam era 

perdagangan bebas, tenaga asing (dari luar negeri) dapat peluang untuk 

bekerja di Negara kita. Oleh karena itu, dalam mengantisipasi berlakunya 

AFTA, APEC dan sejenisnya, perlu adanya upaya untuk menigkatkan 

kompetensi Pustakawan Indonesia. Dengan adanya peningkatan itu, 

diharapkan peluang pekerjaan baru di lingkungan perpustakaan di negara 

kita, tidak diisi oleh tenaga dari luar, tetapi diisi oleh tenaga pustakawan 

kita sendiri. 

d. Meningkatkan profesionalisme pustakawan 

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pustakawan, komponen yang 

harus diperhatikan dalam peningkatan kompetensi antara lain: (a). 

Penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, serta integritas 

pustakawan; (b). Kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada 

pustakawan; (c). Kesesuaian dan persyaratan penempatan kerja 

pustakawan. (d). Pengakuan dan jaminan formal pustakawan kepada 

masyarakat; (e). Standard dan prosedur kerja pustakawan; (f). Standar 

kinerja (kualitas dan kuantitas) yang harus dicapai oleh pustakawan; (g). 

Sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pustakawan (pendidikan 

formal dan nonformal); (h). perangkat organisasi kompetensi pustakawan. 
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3. Pendidikan Pustakawan 

Pendidikan merupakan bagian yang menentukan untuk meningkatkan 

kualitas anggota profesi, termasuk profesi sebagai pustakawan. Pembinaan 

dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal 

ataupun pendidikan informal. Kegiatan pendidikan formal pustakawan dapat 

dilakukan pada tingkat diploma, sarjana, atau pascasarjana yang dilaksanakan 

oleh perguruan tinggi yaitu univesitas, akademi, institut, sekolah tinggi dan 

sebagainya. Adapun pendidikan non-formal bagian yang banyak dilakukan 

oleh asosiasi, disamping lembaga pendidikan formal dan kegiatannya meliputi 

pelatihan, penataran (up grading), simposium, seminar, lokakarya, kursus, 

magang (on the job training), studi banding, dan lain sebagainya. Sedangkan 

kegiatan informal dapat dilakukan dengan berkaryawisata, bertukar 

pengalaman, kunjung-mengunjungi antar sesama pustakawan, yang semuanya 

itu bertujuan untuk meningkatkan mutu profesi pustakawan di negara kita.
37

  

Menurut Jalal Fasli dalam skripsi Sri Endang secara eksplisit, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa standar nasional 

pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelola, pembiayaan dan penilaian 

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Selanjutnya 

UU Sisdiknas tersebut, khususnya pada pasal 50 ayat 2 mengamanatkan 
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bahwa pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional 

pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peratutan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan 

memiliki standar kualifikasi minimal D1 atau D4. Standar kualifikasi adalah 

keahlian yang diperlukan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menduduki 

jabatan tertentu. 

4. Ruang Lingkup Pekerjaan Pustakawan 

Ruang lingkup pekerjaan pustakawan ini akan diuraikan berbagai 

kegiatan-kegiatan pustakawan yang telah diatur oleh prosedur kegiatan 

pustakawan dalam mengelolah perpustakaan, yang mana dalam mengelolah 

perpustakaan tidak luput dari kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan.. 

Adapun kompetensi profesional dirumuskan berdasarkan bidang kegiatan 

yang menjadi tugas tenaga perpustakaan menurut Keputusan Menteri 

Aparatur Negara Nomor. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan 

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya meliputi:
38

 

a. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber 

informasi. 

b. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 
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c. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 

d. Pengembangan profesi. 

Kemudian berikut ini diuraikan masing-masing tugas pokok pustakawan 

diantaranya:
39

 

a. Pustakawan tingkat terampil, yaitu jabatan kualifikasi teknis atau 

penunjang profesional yang pelaksanan tugas dan fungsinya mensyaratkan 

penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau 

lebih. Tugas utama jabatan ini meliputi: 

1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka. 

2) Pemasyarakatan pusdokinfo. 

b. Pustakawan tingkat ahli, yaitu jabatan kualifikasi profesional yang 

pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang ahlinya. Tugas utama jabatan ini 

meliputi: 

1) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber 

informasi. 

2) Pemasyarakatan pusdokinfo. 

3) Pengkajian pengembangan pusdokinfo. 

Melaksanakan tugas pokok, dijabarkan dalam butir-butir kegiatan yang 

harus dilakukan oleh pustakawan dan harus dipenuhi pada saat pengusulan 

penilaian angka kredit, unsur-unsur kegiatan tersebut antara lain:
40
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a. Unsur Utama: 

1) Pendidikan. 

2) Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan 

pustaka/sumber informasi. 

3) Pemasyarakatan perpusdokinfo. 

4) Pengkajian perpusdokinfo. 

5) Pengembangan profesi. 

b. Unsur Penunjang: 

1) Mengajar 

2) Malatih 

3) Membimbing siswa-siswi dalam menemukan informasi dan 

membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, dan 

disertasi yang berkaitan dengan perpusdokinfo 

c. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo. 

d. Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang 

perpustakaan. 

e. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan. 

f. Melakukan lomba kepustakawanan. 

g. Memperoleh penghargaan/tanda jasa, memperoleh gelar kesarjanaan 

lainnya. 

h. Menyunting risalah pertemuan ilmiah. 
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i. Peran serta dalam tim penilai jabatan pustakawan. 

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, maka 

perlu dipahami rincian tugas masing-masing. Pustakawan sedikit banyak telah 

mengetahui ilmu perpustakaan dalam hal bertugas: 
41

 

a. Melaksanakan pengadaan, pengadaan dapat dilakukan dengan cara 

pembelian/langganan, tukar menukar, titipan, hadiah, sumbangan, infaq, 

wakaf, atau membuat sendiri. Dalam pengadaan ini perlu perencanaan 

anggaran, jenis koleksi, pentahapan dalam pengadaan. 

b. Mengelolah bahan pustaka, pustakawan bertanggung jawab penuh atas 

kegiatan pengolahan ini dalam pelaksanaanya dibantu oleh tenaga 

administrasi dan guru pustakawan. Kegiatan pengolahan ini meliputi 

pencatatan, klasifikasi, katalogisasi, pelabelan, penjajaran, pelestarian, dan 

pengawetan. 

c. Pemberdayaan bahan informasi, bahan informasi yang dikelola 

perpustakaan perlu diberdayakan secara optimal agar memberikan manfaat 

kepada masyarakat. Pemberdayaan ini antara lain berupa penyediaan jasa 

informasi, sirkulasi, referensi, pelayanan fotokopi, penelusuran literatur, 

pelayanan pembaca di tempat, maupun pelayanan internet. 
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5. Faktor Kinerja 

Faktor kinerja terdiri dari: 

a. Faktor yang meningkatkan kinerja 

Dalam artikel Gatot Subrata yang di tulis oleh Keban, menyatakan bahwa 

tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan tersebut merupakan 

konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi yang semakin maju, serta perkembangan tuntutan reformasi di 

tanah air terutama terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara termasuk 

dalam hal ini pustakawan. Tuntutan reformasi ini pada dasarnya adalah 

terciptanya aparatur negara yang profesional dalam memberikan 

pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat.
42

 

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006, p114) ada tiga 

faktor yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan, yakni: 

1) Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut 

2) Tingkat usaha yang dicurahkan 

3) Dukungan organisasi 

Hubungan ketiga faktor ini diakui secara luas dalam literatur manajemen 

sebagai berikut: Kinerja individual ditingkatkan sampai tingkat di mana 

ketiga komponen tersebut ada dalam diri karyawan. Akan tetapi, kinerja 
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http://repository.um.ac.id/index.php/Artikel-Pustakawan/ 



37 

 

 

 

berkurang apabila salah satu faktor di kurangi atau tidak ada. Sebagai 

contoh, anggap saja beberapa pekerja memiliki kemampuan untuk 

melakukan pekerjaannya dan bekerja keras, tetapi organisasi memberikan 

peralatan yang kuno atau gaya manajemen supervisor menimbulkan 

reaksi negatif dari para pekerja.
43

 

6. Indikator kinerja 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan 

diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat 

kinerja, baik dalam tahap perencanaan pelaksanaan, maupun setelah kegiatan 

selesai dan berfungsi.  Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan kegiatan dilaksanakan 

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk 

menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan 

kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya 

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja 

organisasi/unit kerja.  
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Adapun syarat indikator kinerja, adalah: 

a. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada 

kemungkinan kesalahan interpretasi. 

b. Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, yaitu: dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja 

mempunyai kesimpulan sama 

c. Relevan, harus melalui obyektif yang relevan. 

d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan 

keberhasilan input, output, hasil, manfaat dan dampak serta proses. 

e. Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian, 

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 

f. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja kinerja 

yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan 

biaya yang tersedia.
44

 

7. Aspek –aspek penilaian kinerja pustakawan atau perpustakaan 

Setiap kinerja perlu adanya penilaian untuk meningkatkan kinerja  

pustakawan. Menurut Lasa HS, ada 8 aspek –aspek penilaian, sebagai 

berikut.
45
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a. Pengetahuan tentang pekerjaan 

Dalam hal ini dapat dilihat dari segi pendidikan dan mengikuti pelatihan 

perpustakaan sehingga pustakawan memiliki pengetahuan tentang tugas 

yang diberikan oleh perpustakaan. 

b. Kuantitas hasil kerja 

Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
46

 Kuantitas 

kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan 

jumlah/banyaknya pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar kerja 

yang ada diperpustakaan umum. 

c. Kebiasaan kerja  

Sikap dan perilaku dalam dunia perpustakaan juga menjadi satu faktor 

untuk mengembangkan dan memajukan perpustakaan itu sendiri. Adapun 

sikap dan perilaku yang harus dilakukan, baik itu oleh pemimpin maupun 

oleh pustakawan/staf adalah sebagai berikut: 

1) Rajin, tepat waktu dan tidak malas 

Sifat ini harus di miliki oleh seorang pengusaha dan juga para 

karyawannya dalam melayani pelanggan. Selain itu, mereka juga 

dituntut untuk cekatan dalam bekerja, pantanh menyerah, selalu ingin 

tahu, tidak mudah putus asa serta tidak memiliki sifat malas. 
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2) Selalu murah senyum 

Dengan senyum, akan lebih mudah bagi karyawan dalam membujuk 

pelanggan agar ia menyukai produk atau perusahaan. Para pelanggan 

biasanya akan tersanjung dan merasa dihargai dengan senyum yang 

ditunjukan karyawan. 

3) Lemah lembut dan ramah tamah 

Pada saat berbicara dengan para pelanggan, ada baiknya dengan suara 

yang lemah lembut yang didukung oleh sikap ramah. Sikap seperti itu, 

dapat menarik minat tamu dan membuat pelanggan betah 

berhubungan dengan perusahaan. 

4) Sopan santun dan hormat 

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan hendaknya selalu 

dengan sopan santun dan hormat. Dengan demikian, pelanggan juga 

akan menghormati pelayanan yang diberikan karyawan tersebut. 

5) Selalu ceria dan pandai bergaul 

Sikap seperti itu akan memecahkan kekakuan yang ada. Dengan sikap 

pandai bergaul, karyawan akan cepat akrab dengan para pelanggan 

sehingga diharapkan segala urusan segala urusan menjadi lebih lancar. 

6) Fleksibel dan suka menolong pelanggan 

Dalam menghadapi pelanggan, pengusaha harus dapat memberikan 

pengertian. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pertolongan 
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kepada pelanggan yang mengalami kesulitan. Jadi dalam menghadapi 

pemakai, pustakawan harus dapat memberikan pengertian dan 

pertolongan kepada pemakai yang mengalami kesulitan. 

7) Serius dan memiliki rasa tanggung jawab 

Dalam melayani pelanggan, pengusaha atau karyawan harus 

melakukannya dengan serius dan dengan sepenuh hati. Mereka juga 

harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan agar pemakai merasa 

puas terhadap pelayanan yang diberikan.
47

 

d. Karamahan karyawan  

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia keramahan yaitu kata sifat dari 

ramah, kebaikan hati, dan keakraban dalam bergaul.
48

 Dalam skripsi 

Youngki Tri Wibowo yang ditulis Heri Kuswara (2009), mengatakan 

ramah adalah sikap santun terhadap semua orang agar orang lain 

merasakan kenyamanan dan perasaan senang saat bersama kita. Bersikap 

ramah dan baik ternyata belum cukup bagi karyawan dalam menjalankan 

tugasnya. 

e. Kemampuan bekerja dalam tim 

Menurut Tracy (2006), menyatakan bahwa kerja tim merupakan kegiatan 

yang dikelola dan dilakukan orang yang tergabung dalam satu organisasi. 
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Kerja tim dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi di dalam dan 

di antara bagian-bagian perusahaan. Biasanya kerja tim beranggotakan 

orang-orang yang memiliki perbedaan keahlian sehingga dijadikan 

kekuatan dalam mencapai tujuan perusahaan 

f. Sikap terhadap kritik 

Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi 

kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen.
49

 Pustakawan 

mampu menghadapi kritik dari pemakai dengan tenang. 

g. Adaptabilitas  

Kemampuan beradaptasi/menyesuaikan diri. Pustakawan perpustakaan 

umum harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang mereka 

hadapi dalam perpustakaan. 

C.  Penelusuran Informasi 

1. Pengertian Penelusuran Informasi 

Penelusuran informasi merupakan bagian dari sebuah proses temu 

kembali informasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai akan 

informasi yang dibutuhkan, dengan bantuan berbagai alat penelusuran dan 

temu kembali informasi yang dimiliki perpustakaan/unit informasi.  

Untuk memudahkan penelusuran koleksi perpustakaan, para 

pustakawan dan pekerja informasi membuat berbagai perkakas penelusuran. 
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Peralatan yang paling utama dalam penelusuran koleksi suatu perpustakaan 

adalah katalog perpustakaan. Katalog secara sederhana adalah daftar koleksi 

suatu perpustakaan, dimana setiap cantumannya memuat informasi 

bibliografis suatu dokumen. Katalog manual biasanya dapat ditelusri melalui 

tiga cara yaitu melalui subjek, pengarang dan judul sesuai dengan jumlah file 

yang disediakan dalam suatu database katalog.
50

 

Sebuah layanan informasi dalam unit informasi atau perpustakaan 

adalah bagaimana menemukan informasi yang diminta pemakai, dan 

bagaimana memberikan “jalan” kepada pemakai untuk menemukan informasi 

yang dikehendaki. Proses penelusuran informasi menjadi penting untuk 

menghasilkan sebuah temuan atau informasi yang relevan, akurat dan tepat. 

2. Tipe Penelusuran 

Dari pola telusurnya, penelusuran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Telusur dokumen adalah penelusuran dimulai dengan identifikasi 

dokumen dan/ atau sumber, baru dari sini dihasilkan informasi aktual. 

b. Telusur informasi adalah penelusuran dimulai dengan informasi yang 

diperoleh dari bank data, kumpulan data, atau perorangan.
51

 

Selain itu sebetulnya dilihat dari cara dan juga alat yang digunakan, maka 

penelusuran dapat pula dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
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a. Penelusuran informasi konvensional ialah penelusuran yang dilakukan 

dengan melalui cara-cara konvensional/manual seperti menggunakan kartu 

katalog, kamus, ensiklopedi, bibliografi, indeks, dan sebagainya. 

b. Penelusuran informasi digital ialah penelusuran yang dilakukan dengan 

melalui media  digital atau elektronik seperti melalui OPAC (Online Public 

Access Cataloging), Search Engine (di internet), Database Online, Jurnal 

Elektronik, Reference Online, dan informasi lain yang tersedia secara 

elektronik/digital.
52

 

Namun  pada layanan penelusuran informasi, pembedaan tersebut 

seringkali diabaikan dikarenakan banyak pemakai yang memilih menggunakan 

berbagai cara untuk memperoleh apa yang dikehendaki.  

3. Teknik Penelusuran Informasi 

Berikut ini adalah beberapa contoh teknik penelusuran informasi/ 

dokumen di perpustakaan: 

a. Penelusuran informasi melalui katalog 

Teknik penelusuran menggunakan katalog perpustakaan ini biasanya 

difokuskan utuk menemukan sebuah kode atau angka klasifikasi yang 

akan menuntun pemakai ke dalam sumber informasi/koleksi perpustakaan 

yang dibutuhkan. 
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b. Penelusuran informasi melalui bibliografi 

Teknik ini mirip dengan katalog, hanya bibliografi cakupannya lebih luas 

lagi yakni tidak hanya berupa koleksi  yang dimiliki perpustakaan akan 

tetapi juga di luar perpustakaan. Teknik penelusuran ini memanfaatkan 

daftar bahan pustaka baik yang berupa buku, jurnal maupun sumber 

lainnya untuk menelusur lebih jauh informasi dan sumber informasi 

aslinya. 

c. Penelusuran informasi melalui indeks 

Indeks sering diartikan sebagai daftar istilah penting yang terdapat dalam 

sebuah karya tulis/ bahan pustaka yang disusun secara alphabetis. Indeks 

ini akan memudahkan orang dalam melakukan penelusuran informasi, 

karena dapat membawa penelusur kepada sumber informasi secara 

langsung. 

d. Penelusuran informasi melalui abstrak 

Hal yang membedakan antara indeks dan abstrak adalah indeks hanya 

sampai pada informasi kepada penunjukkan tempat suatu informasi 

disimpan, sedangkan abstrak di samping menunjukkan tempat informasi, 

juga memuat ringkasan informasi dari subyek yang ada. Dan secara 

definitive, abstrak merupakan pemadatan dari karya seperti laporan 

penelitian, artikel majalah/jurnal, prosiding, dan lain-lain. 
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e. Penelusuran informasi melalui kamus dan ensiklopedi 

Kamus biasanya digunakan untuk mencari informasi singkat tentang 

ejaan, etimologi, batasan/definisi, pengucapan, padanan kata, pembagian 

suku kata, dan informasi gramatika. Kamus ini biasanya juga disusun 

secara alphabetis sehingga memudahkan pemakai dalam menelusuri 

informasi yang diinginkan. 

f. Penelusuran informasi melalui jaringan informasi perpustakaan 

Jaringan informasi perpustakaan adalah salah satu alat yang dapat 

memberikan solusi kepada pemakai untuk mencari informasi secara lebih 

luas. Jaringan menjadi penting karena akan membentuk sebuah jejaring 

informasi yang luas, terintegrasi dan lebih lengkap. Sharing informasi 

menjadi kekuatan dari alat telusur ini, dan saat ini sudah semakin mudah 

dengan adanya teknologi informasi yang dapat membentuk sebuah 

jaringan informasi online. 

g. Penelusuran informasi melalui komputer dan internet 

Perkembangan teknologi informasi khususnya komputer telah membawa 

kemudahan tersendiri dalam proses penelusuran informasi. Pemakai/ 

pengguna dan staf perpustakaan mempunyai kesempatan lebih untuk 

mendapatkan informasi baik berupa informasi tercetak maupun digital. 

Penelusuran informasi melalui komputer dan media internet telah 

membawa orang untuk menembus batasan-batasan yang semula ada pada 

teknik penelusuran informasi secara manual/konvensional. Melalui OPAC, 
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Search Engine, Database Online dan fasilitas lainnya pemakai 

perpustakaan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang dikehendaki, 

dengan jenis dan macam yang cakupannya lebih luas lagi. 

h. Penelusuran informasi melalui media lain 

Ada banyak alat bantu penelusuran yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai 

dan staf perpustakaan dalam mendapatkan informasi, meskipun alat-alat 

bantu tersebut tidak secara spesifik berfungsi sebagai alat penelusuran 

informasi. Misalnya brosur, pamlet, atlas, globe, peta, direktori, buku 

pedoman, buku tahunan, dan lain-lain.
53

 

Terdapat banyak cara atau teknik untuk mencari informasi di 

perpustakaan, dan penjelasan di atas adalah beberapa yang sering digunakan 

dan menjadi standar dalam pelayanan penelusuran informasi di perpustakaan. 

Pada prinsipnya penelusuran informasi merupakan sebuah proses 

pengidentifikasian, pencarian, penyediaan dan pemberian informasi atas 

kebutuhan atau permintaan pemakai unit informasi dan atau perpustakaan. 

Keberhasilan sebuah penelusuran informasi ditentukan oleh beberapa hal: 

1) Kejelasan dalam identifikasi kebutuhan informasi yang disampaikan oleh 

pemakai 

2) Ketepatan dalam menggunakan berbagai alat/ sumber penelusuran  
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3) Ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan dan menggunakan 

prosedur penelusuran 

4) Kecermatan dalam menentukan analisa hasil penelusuran informasi 

5) Ketekunan dalam menggunakan berbagai cara dan teknik penelusuran. 
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BAB III 

PROFIL BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA 

SELATAN (BANPUSTAKA SUMSEL) 

 

A. Sejarah dan Fungsi Badan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan adalah Instansi 

Pemerintah yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 9 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 

dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan 

Gubernur N0. 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

(TUPOKSI) Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun sejarah 

berdirinya sebagai berikut: 

1. Pada tahun 1956 atas dasar SK MENDIKBUD RI No. 29103 Tahun 1956 

didirikan Perpustakaan Negara.     

2. Pada tahun 1978 atas dasar SK MENDIKBUD RI No. 095/0/1978 

Perpustakaan Negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayah Depdikbud 

Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Pada tahun 1980, berdasarkan SK MENDIKBUD No. 0164/1980 didirikan 

Perpustakaan Nasional RI di Jakarta yang berada di bawah jajaran Depdikbud. 

4. Pada tahun 1997, berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1997, Struktur 

Organisasi Perpustakaan Nasional RI dikembangkan Eselonnya menjadi 

49 



50 

 

 

 

Eselon 1 dengan penambahan struktur organisasi, dan Perpustakaan Daerah 

menjadi Eselon II. 

5. Pada tahun 2000 Keppres No. 50 Tahun 1997 diperbaharui dengan adanya 

Keppres No. 67 Tahun 2000. 

6. Kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 7 

Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001 sebagaimana tercantum pada bab XI C pasal 

40 D lampiran XI C (lembaga daerah tahun 2001 No. 12), Perpustakaan 

Nasional Provinsi Sumatera Selatan berubah menjadi Badan Perpustakaan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas dasar SK Gubernur Sumatera Selatan 

No. 215 Tahun 2001. 

7. Pada tahun 2007 atas dasar Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, maka 

menjadi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Pergub No. 40 Tahun 

2008. 

Awal mula berdirinya Perpustakaan Negara berlokasi di Jalan Kebon 

Duku 24 Ilir Palembang. Kemudian pindah di Jalan POM IX Taman Budaya 

Sriwijaya Palembang, kemudian sejak tahun 1988 sampai sekarang pindah ke 

Jalan Demang Lebar Daun No. 47 Palembang. 

Seiring puluhan tahun berdirinya Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan, sudah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Berikut nama-

nama Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sejak priode tahun 

1956 sampai dengan 2013. 
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1. Dari tahun 1956-1958 Perpustakaan Negara dipimpin oleh Bapak A. Rani. 

2. Dari tahun 1958-1964 Perpustakaan Negara dipimpin oleh Bapak Taufik 

Nuskom. 

3. Dari tahun 1964-1984 Perpustakaan Negara dipimpin oleh Bapak Drs. 

Muslim Rozali. 

4. Dari tahun 1984-1992 adalah Perpustakaan Wilayah Depdikbud 

ProvinsiSumatera Selatan dipimpin oleh Bapak Saptuson A. Rachman, BBA. 

5. Dari tahun 1992-1995 Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

dipimpin oleh Bapak Drs. Ramli Thaher. 

6. Dari tahun 1995-1998 Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Selatan 

dipimpin oleh Bapak Drs. H. Idris Kamah. 

7. Dari tahun 1998-2000 Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Selatan 

dipimpin oleh Bapak Drs. H. Zainuddin Kamal, MM, MBA, D. 

8. Dari tahun 2001 Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Selatan berubah 

nama menjadi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Dan pada saat 

itu yakni dari tahun 2001-2003 masih dipimpin oleh Bapak Drs. H. Zainuddin 

Kamal, MM, MBA, D. 

9. Dari tahun 2003-2005 Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

dipimpin oleh Bapak Drs. H. Soeparno Sjamsudin, MM. 

10. Dari tahun 2005-2006 Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

dipimpin oleh Bapak Ir. Hapzar Hanafi. 
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11. Dari tahun 2006-2008 Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

dipimpin oleh Bapak H. Harun Al-Rasyid, SH. 

12. Dari tahun 2008-2009 dipimpin oleh Ibu Hj. Euis Rosmiati, S.ST, MM. 

13. Dari tahun 2009 sampai dengan 31 Maret 2013 dipimpin oleh Bapak H. M. 

Asnawi, HD, Sh. M.Si. 

14. Mulai 1 April 2013 Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin 

oleh Bapak Drs. Suhana sebagai Plt Kepala Badan Perpustakaan Sumatera 

Selatan. 

15. Dari bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Bapak H. Maulana 

Aklil S.IP, M.Si 

16. Dari bulan Februari tahun 2015 sampai dengan sekarang dipimpin oleh 

Bapak H. Kabul Aman, SH,MH. 

B. Fungsi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Adapun fungsi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 

1. Sebagai instansi pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

pelestarian dan pemberdayaan bahan pustaka baik cetak maupun karya rekam. 

2. Penyelenggaraan pembinaan semua jenis perpustakaan dan pustakawan. 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga pengelolah perpustakaan. 
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C. Visi dan Misi 

1. Visi 

Perpustakaan sebagai sumber informasi, pengembangan ilmu, teknologi dan 

tempat pelestarian nilai-nilai budaya bangsa dalam rangka memfasilitasi 

pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM).   

2. Misi 

a. Menumbuh kembangkan minat baca di kalangan masyarakat. 

b. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat pemberdayaan dan 

pengembangan potensi koleksi bahan pustaka dalam melestarikan nilai-

nilai budaya bangsa. 

c. Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan berbagai jenis 

perpustakaan. 

d. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) baik internal 

maupun eksternal melalui perpustakaan. 

e. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana guna memacu 

perkembangan perpustakaan di masa mendatang. 

f. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Gedung dan Ruang Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan terletak di Jalan Demang 

Lebar Daun No. 47 Palembang satu arah menuju kediaman Gubernur Sumatera 

Selatan dan letaknya sangat strategis dan mudah di jangkau. Bangunannya berdiri 
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megah menempati lahan seluas 8.308 m2, dengan luas bangunan keseluruhan 

2.070 m2, terdiri dari tiga lantai, yaitu: 

Lantai 1 terdiri dari: 

1. Teras/pendopo 

2. Lobby 

3. Ruang informasi 

4. Ruang baca untuk kalangan dewasa 

5. Ruang baca/bangunan untuk ruang baca anak-anak 

6. Ruang penitipan tas 

7. Ruang layanan referensi dan fotocopy 

8. Ruang diskusi 

9. Ruang pustakawan 

10. Ruang karaoke 

11. Ruang internet 

12. Ruang Kepala Bidang Layanan dan Informasi 

13. Ruang Kasubid Layanan Perpustakaan 

14.  Ruang Kasubid Layanan Perpustakaan Keliling 

15. Bangunan musholla 

16. Bangunan kantin 

17. Bangunan garasi dan gudang 

18. Bangunan rumah penjaga kantor 
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Lantai 2 terdiri dari: 

1. Ruang Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

2. Ruang rapat pimpinan 

3. Ruang sekretaris badan 

4. Ruang sekretariat 

5. Ruang Kasubag Umum dan Kepegawaian 

6. Ruang Kasubag keuangan dan staf 

7. Ruang APBN 

8. Ruang Kabid kerjasama perpustakaan 

9. Ruang Kabid deposit 

10. Ruang Kasubid pengadaan dan pengolahan 

11. Ruang Kasubid penerbitan danoleksi khusus Sum-Sel 

12. Ruang aula 

Lantai 3 terdiri atas: 

1. Ruang Kabid pembinaan, penelitian dan pengembangan perpustakaan. 

2. Ruang Kasubid Litbang dan kelembagaan perpustakaan 

3. Ruang Kasubid SDM 

4. Ruang Diklat 

5. Ruang dapur 

6. Auning/dan dak bagian kanan dan kiri bangunan. 
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E. Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

dikukuhkan atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 9 Tahun 

2008, dengan Eselonisasi yaitu Eselon II sebagaimana terlampir. 

Tugas Pokok dan Fungsi: 

Dengan telah dibuatkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 

9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 

maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 40 

Tahun 2008 sebagai Berikut: 

1. Kepala Badan Perpustakaan 

Kepala Badan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang Perpustakaan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perpustakaan 

mempunyai fungsi yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan; 

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang         

Perpustakaan; 

c. Penerbitan dan pencetakan karya ilmiah populer dan karya-karya lainnya  

seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa 
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indeks, bibliografi subjek, abstrak, literatur skunder, dan bahan pustaka 

lainnya; 

d. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan 

pemberdayaan bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam; 

e. Pelaksana kerjasama perpustakaan dan informasi dengan instansi terkait; 

f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan; 

g. Pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan dan pustakawan; 

h. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan 

perundang-  undangan yang berlaku; 

i. Penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan kegiatan perpustakaan 

dan informasi ilmiah; 

j. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional pustakawan dan 

tenaga pengelola perpustakaan; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi umum 

dan kepegawaian, keuangan, program dan perencanaan evaluasi serta laporan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai 

fungsi yaitu; 

a. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; 

b. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; 
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c. Pengelolaan program dan perencanaan, evaluasi serta laporan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya: 

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. Mengelolah urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, dan 

pengarsipan; 

b. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan; 

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, penyelenggaraan 

rapat dinas dan dokumentasi; 

d. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, dan pengolahan inventaris 

perlengkapan kantor; 

e. Melaksanakan perawatan, pemeliharaan, perbaikan gedung dan 

perlengkapan kantor serta proses penghapusan barang inventaris; 

f. Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian; 

g. Mempersiapkan urusan mutasi; 

h. Melaksanakan upaya pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin 

pegawai; 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

j. Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas: 

k. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanan dan 

anggaran; 
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l. Menyusun rencana program kerja dan penganggaran jangka pendek serta 

jangka panjang; 

m. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja 

dan anggaran; 

n. Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja anggaran; 

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas: 

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka 

penyusunan anggaran keuangan; 

b. Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak 

lainnya; 

c. Melaksanakan laporan pertanggungjawaban anggaran; 

d. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

5. Bidang Pembinaan, Litbang Perpustakaan 

Bidang Pembinaan, Penelitian dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, pembinaan semua 

jenis perpustakaan, penelitian dan pengembangan perpustakaan. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Pembinaan, Penelitian 

dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai fungsi yaitu: 
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a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan serta 

pembinaan semua jenis perpustakaan; 

b. Pelaksanaan, pembinaan semua jenis perpustakaan dan pemasyarakatan 

jabatan fungsional pustakawan; 

c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan dan 

instansi terkait; 

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

6. Subbagian Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kerjasama pendidikan dan pelatihan di bidang 

perpustakaaan; 

b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan sumber daya manusia di 

bidang perpustakaan; 

c. Melaksanakan jabatan fungsional pustakawan; 

d. Melaksanakan penilaian angka kredit, jabatan fungsional pustakawan; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

7. Subbidang Penelitian, Pengembangan & Kelembagaan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan bimbingan teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan; 

b. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penelitian dan 

pengembangan perpustakaan; 
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c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem perpustakan; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

8. Bidang Deposit, Pengadaan dan Pengolahan 

Bidang Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas 

mengadakan dan mengelolah bahan pustaka, melestarikan, mencetak, 

menerbitkan dan menerima karya cetak dan karya rekam. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang Deposit, Pengadaan dan 

Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas yaitu: 

a. Pengumpulan, pengadaan, penerimaan, pengolahan, pendayagunaan dan 

penyimpanan bahan pustaka; 

b. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan 

rujukan berupa indeks, bibliografi subjek, abstrak, literatur sekunder dan 

bahan pustaka lainnya; 

d. Melaksanakan penerbitan dan pencetakan bahan pustaka; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

9. Subbidang Deposit, Penerbitan dan Percetakan mempunyai tugas: 



62 

 

 

 

a. Mengumpulkan, menerbitkan, menyimpan, mengadakan, penerimaan, 

mendayagunakan dan melestarikan terbitan daerah baik tertulis 

maupun terekam; 

b. Memelihara dan memanfaatkan terbitan daerah untuk koleksi daerah; 

c. Melaksanakan penerbitan dan pencetakan bahan pustaka; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

10. Subbidang Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan seleksi bahan pustaka baik terbitan daerah maupun 

umum; 

b. Melaksanakan pengadaan semua jenis bahan pustaka, merawat dan 

melestarikannya; 

c. Melaksanakan katalogisasi diskripsi, klasifikasi, tajuk, subjek bahan 

pustaka baik terbitan daerah maupun umum; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

11. Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan 

Bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas 

melaksanakan layanan bahan pustaka, jaringan kerjasama dan teknologi 

informasi perpustakaan, bibliografi dan literatur sekunder serta 

melaksanakan layanan ekstensi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 



63 

 

 

 

dimaksud, bidang Layanan dan Informasi Perpustakaan mempunyai tugas 

yaitu:  

a. Pemberian layanan jasa informasi bahan pustaka; 

b. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan dan 

penggunaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 

c. Pelaksanaan layanan ekstensi; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

12. Subbidang Layanan Bahan Pustaka mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan layanan sirkulasi, referensi dan layanan multimedia; 

b. Menyediakan bahan pustaka dan melakukan konsultasi teknis layanan 

perpustakaan; 

c. Memasyarakatkan minat baca dan promosi perpustakaan; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

13.  Subbidang Layanan Ekstensi mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan tugas layanan perpustakaan keliling; 

b. Melaksakan silang layanan perpustakaan (inter library loan); 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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14. Bidang Kerjasama Perpustakaan 

Bidang kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas 

kerjasama system informasi dan teknologi serta kerjasama teknis 

perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang 

Kerjasama Perpustakaan mempunyai fungsi yaitu: 

a. Pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem 

informasi perpustakaan; 

b. Pelaksanaan pengkajian dan penalaran teknologi informasi untuk 

perpustakaan; 

c. Pelaksanaan kerjasama akses informasi dan koleksi perpustakaan; 

d. Pelaksanaan penerapan teknologi informasi penelitian dan 

pengembangan sistem perpustakaan; 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

15. Subbidang Kerjasama Teknis Perpustakaan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan kerjasama pertukaran tenaga teknis perpustakaan; 

b. Melaksanakan kerjasama penyediaan sumber-sumber informasi 

perpustakaan; 

c. Melaksanakan kerja teknis lainnya; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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16. Subbidang Kerjasama Sistem Informasi dan Teknologi Perpustakaan 

mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem 

informasi perpustakaan; 

b. Melaksanakan pengkajian dan penalaran teknologi informasi untuk 

perpustakaan; 

c. Melaksanakan kerjasama akses informasi dan koleksi perpustakaan; 

d. Melaksanakan penerapan teknologi informasi untuk perpustakaan; 

e. Melaksanakan penyediaan informasi perpustakaan melalui internet; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

F. Sumber Daya Manusia (Tenaga) 

Badan perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan, satu orang Sekretaris Badan, tiga Kepala Bidang, empat Kepala 

Subbidang, empat orang pejabat KORPRI dan satu orang ketua kelompok 

pustakawan yang didukung oleh pembagian kerja, tugas dan fungsi. Dibawah ini 

adalah rincian jumlah tenaga/SDM Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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Tabel I 

Jumlah tenaga/SDM Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. 

No Rincian tenaga menurut golongan Jumlah 

1 Golongan IV 18 orang 

2 Golongan III 48 orang 

3 Golongan II 15 orang 

4 Golongan I 2 orang 

          Total  83 orang 

No Rincian tenaga menurut jabatan Jumlah 

1 Eselon III 5 orang 

2 Eselon IV 11 orang 

          Total 16 orang 

No Rincian tenaga menurut usia Jumlah 

1 Usia 60 – 69 - 

2 Usia 50 – 59 29 orang 

3 Usia 40 – 49 35 orang 

4 Usia 30 – 39 16 orang 

5 Usia 20 – 29 3 orang 

         Total 83 orang 

No Rincian tenaga berdasarkan pendidikan Jumlah 

1 S.2 6 orang 
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2 S.1 44 orang 

3 D.III 6 orang 

4 SLTA 24 orang 

5 SLTP 1 orang 

6 SD 2 orang 

         Total 83 orang 

 

Selanjutnya rincian jumlah tenaga pada masing-masing sekretariat/bidang, 

subbag, subbid unit kerja Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Badan Perpustakaan     : 1 orang 

2. Sekretaris       : 1 orang 

3. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan   : 4 orang 

4. Subbag Umum dan Kepegawaian    : 9 orang 

5. Subbag Keuangan      : 5 orang 

6. Kabid Deposit, Pengadaan dan Pelestarian Bahan Pustaka : 1 orang 

a) Subbid Deposit      : 3 orang 

b) Subbid Pengolahan Bahan Pustaka    : 5 orang 

7. Kabid Layanan dan Informasi Perpustakaan   : 1 orang 

a) Subbid Layanan Bahan Pustaka    : 11 orang 

b) Subbid Layanan Ekstensi/Perpustakaan Keliling  : 4 orang 



68 

 

 

 

8. Kabid Pembina Perpustakaan     : 1 orang 

a) Subbid Sumber Daya Manusia    : 3 orang 

b) Subbid Pengembangan Kelembagaan Perpustakaan : 4 orang 

9. Kabid Kerjasama Teknologi dan Informasi Perpustakaan : 1 orang 

a) Subbid Kerjasama Teknis Perpustakaan   : 3 orang 

b) Subbid kerjasama Sistem Informasi dan Teknologi Perpustakaan  : 3 orang 

   10. Pustakawan Fungsional      : 25 orang 

       Jumlah         85 orang 

G. Koleksi 

1. Bentuk dan Jumlah Koleksi 

Koleksi bahan pustaka yang tersedia di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan di bagi dalam dua bentuk yaitu: 

a. Tercetak 

1) Buku atau monograf adalah terbitan yang mempunyai satu kesatuan 

yang dapat terdiri dari satu jilid atau lebih terbitan yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan 

disertasi. 

2) Terbitan berseri adalah terbitan yang diterbitkan terus menerus dalam 

jangka waktu tertentu, dapat berupa harian, mingguan, bulanan, dan 

sebagainya. Seperti majalah, buletin, jurnal, peta, atlas, gambar, dan 

brosur. 
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b. Tidak tercetak 

Karya rekam gambar seperti film, video, CD, mikrofilm, dan mikrofis. 

2. Pengadaan Koleksi 

Pengadaan bahan pustaka adalah kegiatan yang merupakan implementasi dari 

keputusan dalam melakukan seleksi yang mencakup semua kegiatan untuk 

mendapatkan bahan pustaka yang telah dipilih. Adapun cara pengadaan bahan 

pustaka yang terdapat di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

dilakukan dengan cara: 

a. Pengadaan bahan pustaka melalui membeli dengan sumber dana, dari  

b. Pembelian melalui anggaran rutin yaitu dana (APBD). 

c. Pembelian melalui anggaran proyek yaitu dana (APBN). 

d. Pengadaan bahan pustaka melalui hadiah. 

e. Pengadaan bahan pustaka melalui pertukaran. 

f. Pengadaan bahan pustaka dengan membuat atau memprodoksi bahan 

pustaka sendiri. 

g. Sumbangan dari para donatur baik dari lembaga maupun perorangan. 

h. Melaksanakan UUD No. 4 Tahun 1990 tentang wajib serah simpan karya 

cetak dan karya rekam. 

i. Mencari sumber bahan pustaka melalui toko (menghubungi penerbit bila 

tidak ada di toko buku). 
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3. Pengolahan Bahan Pustaka 

Sebelum diletakkan di rak, buku harus diolah terlebih dahulu di antaranya 

dengan: 

a. Pemeriksaan bahan pustaka. 

b. Kegiatan inventarisasi bahan pustaka. 

c. Pengkatalogan 

d. Klasifikasi 

e. Pengetikan kelengkapan fisik buku. 

f. Memasang kelengkapan isi buku. 

g. Kegiatan penyelesaian (pasca katalog). 

h. Penyerahan buku ke bidang konservasi. 

H. Layanan 

1. Petugas Bidang Layanan 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai ciri pelayanan 

yang cepat, tepat, dan akurat yang didukung oleh administrasi yang baik pada 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Pelayanan bahan pustaka 

dilaksanakan oleh bidang layanan bahan pustaka, jaringan kerjasama dan 

teknologi perpustakaan. Fungsi layanan adalah mempertemukan pembaca 

dengan bahan pustaka yang mereka minati dengan  memberikan layanan jasa 

informasi bahan pustaka, jaringan kerjasama dan teknologi perpustakaan. 

Bidang layanan pada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan juga di 

bantu oleh subbidang: 
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a. Subbidang layanan bahan pustaka. 

b. Subbidang layanan kerjasama dan teknologi informasi. 

2. Jenis Fasilitas Layanan 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang layanan 

mempunyai fasilitas layanan perpustakaan antara lain: 

a. Layanan Administrasi 

b. Layanan Sirkulasi Bahan Pustaka 

c. Layanan Referensi (Rujukan) 

d. Layanan Perpustakaan Keliling 

e. Penelusuran Informasi Elektronik 

f. Akses Internet 

g. Pemanfaatan Koleksi Deposit 

h. Ruang Baca 

i. Ruang Diskusi 

j. Ruang Multimedia 

k. Lokasi Parkir Kendaraan 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai 

upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi lapisan masyarakat yang ada di 

wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 

a. Melayani masyrakat dengan layanan perpustakaan keliling. 

b. Membuka cabang berupa taman bacaan sriwijaya, yaitu: 

1) Taman Bacaan Sriwijaya di pasar 16 Ilir Palembang 
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2) Taman Bacaan Sriwijaya di pasar Gubah Palembang 

3) Taman Bacaan Sriwijaya di pasar Cinde Palembang 

3. Jasa penelusuran literarur dengan menggunakan media teknologi komputer. 

4. Jasa pelatihan, dalam hal ini Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

selalu memberikan pembinaan dan pelatihan bagi pegawai maupun pihak lain 

yang ingin menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang 

perpustakaan. 

5. Jasa peningkatan minat baca, dalam hal ini Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan memberikan jasa peningkatan minat baca bagi masyarakat 

dengan disediakannya bahan bacaan bagi masyarakat berupa buku-buku 

umum juga surat kabar yang dapat menambah peningkatan minat baca 

pengguna bagi golongan masyarakat umum.  

6. Jenis Layanan 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sistem layanan 

terbuka (open acsess) sehingga pengunjung bebas memilih bahan pustaka 

yang diinginkan dari jajaran koleksi perpustakan. Sistem ini mempunyai 

kelebihan karena pemakai akan merasa puas karena ada kemudahan dalam 

menemukan bahan pustaka dan ada alternatif lain jika yang di cari tidak 

ditemukan. Akan tetapi sistem akses terbuka juga mempunyai kelemahan 

yaitu salah satunya pengaturan penempatan buku di rak menjadi kacau. 

 

 



73 

 

 

 

7. Ruang Pelayanan 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada bidang layanan terdapat 

dua ruang sayap kiri dan kanan, di antaranya: 

a. Layanan yang terdapat pada sayap kiri 

1) Ruang pendaftaran anggota 

2) Ruang peminjaman dengan koleksi bahan pustaka 000 – 500 

3) Ruang koleksi referensi 

b. Layanan yang terdapat pada sayap kanan 

1) Ruang penitipan barang 

2) Tempat pengembalian bahan pustaka 

3) Ruang peminjaman dengan koleksi bahan pustaka 600 – 900 

4) Ruang akses internet 

Peraturan atau ketentuan memasuki ruangan baca dan pinjam koleksi 

bahan pustaka pada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 

1) Semua jenis peralatan elektronik (telepon seluler, komputer jinjing, i-pod, 

dan sejenisnya) sudah di non-aktifkan suaranya. 

2) Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman. 

3) Tidak diperkenankan menimbulkan suara gaduh atau berisik. 

4) Menjaga kebersihan dan kerapian ruang baca perpustakaan. 

5) Menjaga kondisi koleksi perpustakaan dalam keadaan baik dan lengkap. 

6) Berpakaian dan bertingkah laku yang sopan. 
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Catatan: 

Petugas perpustakaan berhak menegur dan mengeluarkan dari ruang baca 

perpustakaan setiap pengunjung yang tidak mematuhi ketentuan di atas. 

Setiap petugas yang ada pada masing-masing ruangan pada bagian 

layanan memiliki tugas yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut: 

c. Ruang pendaftaran anggota perpustakaan 

Dalam pendaftaran anggota perpustakaan petugas melayani pengunjung 

yang ingin mendaftar untuk menjadi anggota perpustakaan. Petugas 

biasanya memberi petunjuk pada pengunjung yang ingin mendaftar untuk 

mengisi data pribadi lalu kemudian petugas memproses lebih lanjut 

pendaftaran tersebut sampai akhirnya pengunjung mendapatkan kartu 

anggota perpustakaan. 

Adapun cara pendaftaran menjadi anggota perpustakaan adalah: 

1) Pendaftaran secara online 

a) Klik www.banpustaka.com; 

b) Klik pendaftaran online; 

c) Isi formulir yang tertera di halaman komputer dengan data diri 

sesuai dengan KTP atau SIM yang dimiliki; 

d) Ikuti langkah-langkah panduan yang tersedia saat mengisi formulir; 

e) Bila formulir pengisian pendaftaran telah selesai diisi dengan benar, 

akan muncul konfirmasi bahwa pengisian formulir telah selesai; 
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f) Selanjutnya kartu anggota dapat diambil pada bagian pendaftaran 

anggota dengan menunjukkan KTP atau SIM asli yang digunakan 

saat mengisi formulir; 

g) Pengambilan kartu anggota harus dilakukan selambat-selambatnya 

tiga hari kerja sejak formulir selesai diisi; 

h) Jika anggota memerlukan pelayanan via web, anggota yang 

bersangkutan dapat meminta password di bagian pendaftaran 

anggota. 

2) Cara pendaftaran langsung 

a) Calon anggota perpustakaan harus memasukkan data ke dalam 

komputer yang telah disediakan di perpustakaan sesuai dengan 

KTP/SIM/KTM/Kartu Pelajar dan identitas lainnya. 

b) Setelah mengisi data pada komputer dan menunjukkan foto copy KTP 

kepada petugas perpustakaan, maka calon anggota diambil gambar 

atau difoto untuk di scan dalam kartu anggota yang akan diberikan 

pada calon anggota. 

c) Foto copy KTP dikembalikan dan kartu anggota siap untuk 

digunakan. Setiap pengunjung perpustakaan baik anggota 

perpustakaan maupun bukan anggota perpustakaan sebelum 

memasuki ruang layanan perpustakaan diwajibkan mengisi buku 

daftar pengunjung perpustakaan. Dengan demikian petugas layanan 

lebih mudah melihat tingkat kemajuan perpustakaan karena manju 
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dan mundurnya perpustakaan dapat dilihat dari jumlah 

pengunjungnya. 

Jika masa aktif kartu keanggotaan perpustakaan habis masa, wajib 

menyerahkan langsung jaminan keanggotaan sesuai ketentuan yang 

berlaku dan dapat diambil kembali. Apabila bagi anggota perpustakaan 

yang ingin mengundurkan diri dari keanggotaan, harus mengembalikan 

kartu anggota dan memiliki surat keterangan bebas pustaka apabila 

diminta dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Pemohon tidak lagi mempunyai pinjaman koleksi perpustakaan. 

b) Menunjukkan kartu mahasiswa/kartu pelajar/atau KTP asli. 

c) Memberikan sumbangan bahan pustaka/buku sebanyak satu 

eksemplar. 

Catatan: 

Buku yang disumbangkan harus: 

i) Edisi atau cetakan terbaru (tiga tahun terakhir) 

ii) Minimal 50 halaman 

iii) Bersih tidak ada coretan. 

iv) Pantas atau layak dibaca dan bukan buku yang dilarang               

beredar 

3) Ruang penitipan barang 

Tugas pokok dalam ruangan ini adalah melayani pengunjung atau 

anggota perpustakaan yang menitipkan tas atau barang-barangnya karena 



77 

 

 

 

di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pengunjung atau 

anggota perpustakaan dilarang membawa tas atau barang-barang lainnya 

ke dalam ruang koleksi untuk menjaga dan menghindari ketidakjujuran 

pengunjung atau anggota perpustakaan sekaligus melestarikan seluruh 

koleksi yang ada di perpustakaan 

Tugas dalam kegiatan penitipan barang yaitu: 

a) Memberikan nomor pada barang atau tas yang dititipkan pengunjung. 

b) Mengambil nomor pada barang atau tas yang dititipkan setelah 

diambil oleh pengunjung. 

c) Petugas menjaga barang dan tas yang dititipkan dengan penuh rasa 

tanggung jawab. 

4) Ruang peminjaman 

Dalam ruang peminjaman terdapat dua sayap tempat yaitu: 

a) Tempat peminjaman pada sayap kiri dengan koleksi dari klas 000 – 

500. 

b) Tempat peminjaman pada sayap kanan dengan koleksi dari klas 600 – 

900. 

Adapun ketentuan dalam meminjam koleksi bahan pustaka pada Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 

a) Mencatatkan diri atau menscanning kartu anggota pada card scanner 

yang tersedia. 
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b) Menunjukkan kartu anggota yang masih berlaku kepada petugas 

peminjaman. 

c) Jumlah buku yang dapat dipinjam maksimal tiga eksemplar. 

d) Pada saat melakukan transaksi pinjaman, tidak ada pinjaman bahan 

pustaka/buku yang jatuh tempo. 

e) Jangka waktu pinjaman setiap priode adalah enam hari kerja dan dapat 

di perpanjang hingga dua priode  berikutnya. 

f) Bagi anggota yang memiliki password, perpanjangan priode pinjaman 

dapat dilakukan melalui via web. Perpanjangan via web tidak dapat 

dilakukan apabila pinjaman bahan pustaka/buku yang sudah jatuh 

tempo. 

Dalam ruang peminjaman koleksi bahan pustaka/buku terdapat dua 

kegiatan, yaitu: 

a) Scanning, adalah kegiatan mendeteksi peminjaman buku yang 

dipinjam, mendeteksi bahan pustaka/buku yang dibaca dengan 

menscanning nomor barcode berseri pada cover buku, dan 

scanning kartu anggota perpustakaan. 

b) Shelfing, adalah kegiatan menyusun kembali buku yang sudah 

dibaca atau dikembalikan dengan menscanning terlebih dahulu 

nomor barcode pada cover koleksi bahan pustaka/buku. Dalam 

penyusunan buku petugas perpustakaan harus benar-benar teliti 
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agar buku-buku yang tersusun sesuai dengan nomor urut 

klasifikasinya. 

5) Ruang referensi 

Layanan referensi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

mempunyai berbagai macam koleksi yang terdiri dari golongan 

klasifikasi 000-900, dengan jenis koleksi bahan pustakanya yaitu semua 

buku-buku sejarah, buku filsafat dan ensiklopedia, kamus, skripsi, tesis, 

dan masih banyak lagi yang terdapat dalam jenis koleksi bahan pustaka 

referensi.  

Koleksi referensi tidak boleh di pinjam/di bawa pulang, pengguna hanya 

boleh membaca bahan pustaka referensi di tempat. Untuk itu di dalam 

ruang koleksi bahan pustaka referensi dilengkapi dengan mesin foto copy 

sehingga mempermudah pengguna informasi untuk mengkopi bahan 

pustaka yang dibutuhkan. Di ruang ini juga merupakan tempat 

mengumpulkan dan mengkoleksi keluaran media massa seperti koran, 

majalah, dan sejenisnya. 

Pada bidang ini petugas mendapat tugas yaitu: 

Membuat statistik buku yang di foto copy 

a) Membuat statistik penggunaan 

b) Membuat statistik literatur pengguna 
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6) Ruang/tempat pengembalian 

Waktu pengembalian huku ke perpustakaan, buku tersebut terlebih 

dahulu diperiksa kembali oleh petugas jika peminjam terlambat dalam 

mengembalikan buku, peminjam akan dikenakan sanksi yang berupa 

denda sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per hari dan per buku. Bila 

keterlambatan mencapai 15 hari buku belum juga dikembalikan maka 

akan dikirim surat peringatan, surat peringatan dibatasi sebanyak tiga 

kali. Apabila peminjam menghilangkan atau merusak bahan pustaka 

harus mengganti dengan judul buku yang sama atau subjek yang sama. 

7) Ruang baca anak 

Ruang baca anak merupakan ruangan khusus yang disediakan untuk 

anak-anak. Koleksinya berupa bacaan-bacaan anak seperti dongeng, 

buku-buku sekolah, cerita rakyat, buku fiksi, buku latihan menggambar, 

dan sejenis lainnya. Ruang baca anak disediakan untuk menarik minat 

baca anak untuk datang ke perpustakaan. Dalam ruang baca anak juga 

disediakan tempat yang nyaman seperti tempat baca lesehan agar 

memudahkan anak untuk membaca dan ruangan yang luas untuk arena 

anak-anak agar bisa leluasa bermain sambil belajar di perpustakaan. 

8) Ruang akses internet 

Ruang akses internet merupakan salah satu bidang yang terdapat pada 

bidang layanan yang terletak pada sayap kanan. Ruangan ini adalah 

ruangan untuk melakukan dan menggunakan berbagai macam aplikasi 
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internet seperti browsing, facebook, twitter, dan lain-lain yang ada 

kaitannya. Berbagai macam fasilitas yang tersedia yaitu berupa 

komputer, hotspot area yang dapat dimanfaatkan secara gratis.
54

 

 

 

  

                                                           
54

  Kholidawati, “Efektivitas Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan 

Kinerja Pustakwan di Perpustakaan Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi 

(Palembang: Fakultas Adab UIN Raden Fatah Palembang, 2013), h. 71-94. 
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BAB IV 

KINERJA PUSTAKAWAN DALAM LAYANAN  

PENULUSURAN INFORMASI DI BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI 

SUMATRA SELATAN (BANPUSDA SUMSEL) 

 

A. Aspek-aspek Kinerja Pustakawan di BANPUSDA SUMSEL 

1. Pengetahuan tentang pekerjaan 

Pustakawan merupakan orang yang melayani dan menghasilkan 

prestasi kerja yang dicapai dalam suatu lembaga/kelompok sesuai dengan 

tugas kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan tidak melanggar peraturan 

perundang-undangan. 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas yaitu 

melaksanakan layanan bahan pustaka, jaringan kerjasama dan teknologi 

informasi perpustakaan, bibliografi dan literatur sekunder serta melaksanakan 

layanan ekstensi sehingga pegawai yang ada di perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan mempunyai ciri pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat 

yang didukung oleh administrasi.
55

 Pengetahuan pustakawan perlu diterapkan 

dalam tugasnya.  Menurut Nurma HN bahwa; 

“Tugas pustakawan yaitu harus memberikan pelayanan yang prima dan 

baik kepada pencari informasi dalam arti kata pustakawan itu harus 

memberikan yang terbaik atau memberikan jawaban yang memuaskan 

dari informasi itu.” 

 

                                                           
55

 Sumber: Dokumentasi Kasubbid Layanan Bahan Pustaka 
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Rusmiati mengatakan bahwa; 

“Kinerja pustakawan secara sempit khusus di ruangan kelas 600 

sampai dengan 900  untuk sayap kanan kami selaku pustakawan di 

ruangan sirkulasi kami melayani peminjaman, dan untuk pengunjung 

apabila ada kesulitan dalam golongan 600-900 akan kami bantu 

dengan cara apabila mereka bertanya dalam mencari koleksi tersebut 

kebingungan salah satu solusi kami sudah menyediakan petunjuk atau 

sebentuk nomor-nomor klasifikasi di rak yang sudah kami beri 

panduan sebagai petunjuk untuk pemustaka yang mencari buku yang 

dia cari sedangkan diruangan golongan ini sendiri seperti yang 

diketahui golongan 600 itu masuk ke dalam golongan kesehatan 

mereka langsung dapat mencarinya ke rak  dan di bantu oleh panduaan 

nomor-nomor klasifikasi dan apabila pemustakanya masih 

kebingungan pemustaka dibolehkan untuk bertanya kepada petugas 

dan mereka akan diberi petunjuk melalui penelusuran informasi 

mereka dapat mengetik buku apa yang mereka cari, pengarangnya 

siapa dan disitu akan tampil sesuai buku yang diinginkan”.
56

 

Menurut Jasman bahwa; 

 “Kinerja pustakawan saat ini tidak terlampau aktif dan pasif hanya 

berdasarkan prosedur saja lagi pula di sini yang melayani di ruangan 

pelayanan itu memang ada pustakawan.” 

 

2. Kuantitas (jumlah) Hasil Kerja 

Berdasarkan pengamatan, jumlah hasil pekerjaan yang dilakukan pustakawan 

di BANPUSDA SUMSEL dapat dilihat dari fasilitas penelusuran informasi 

yang telah disediakan oleh pustakawan, misalnya OPAC yang dapat 

digunakan pemustaka untuk temu kembali bahan pustaka. 
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Gambar Layanan Penelusuran Informasi 

 

Salah satu prestasi yang diraih pustakawan adalah pemberian imbalan 

kerja “tunjangan kerja” guna mensejahtrakan pustakawan dan sebagai 

penyemangat kerja sehingga kinerjanya lebih baik.  Menurut Jasman bahwa; 

“Karier pustakawan pada saat ini bagus alasannya karena tunjangan 

pustakawan lebih besar dari pada guru dan lebih besar dari tunjangan 

dosen”. Iin mengatakan bahwa; 

“Tunjangan pustakawan saat ini agak lumayan contohnya 

pustakawan yang naik pangkat itu memang sudah ada tim penilai 

pustakawan tim penilai itu ada yang dari luar karena pustakawan  itu 

adanya disini misalnya ada pustakawan yang dinas kelain tetapi 

menilainya juga disini tunjangan pustakawan itu berbeda misalnya 

yang paling rendah pustakawan pelaksana, pustakawan penyelia, 

pustakawan muda itu  dasar pendidikannya pustakawan yang bekerja 

di pusda kebanyakan dari golongan IVA/IVC”.
57

 

Erika menambahkan bahwa;  
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 Hasil wawancara dengan Iin, Kepala Sub Layanan Perpustakaan Bagian SDM, tanggal 29 
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“Tunjangan pustakawan menurut saya untuk sekarang ini cukup 

karena kan memang sudah di masukan ke dalam golongan-golongan 

sesuai dengan pustakawannya”.
58

 

    Pendapat lain juga disampaikan oleh: 

Nurma HN menyatakan bahwa; 

“Tunjangan pustakawan pada saat ini relatif untuk sekarang ini 

lumayan karena dulu dibawah 50% sekarang naik dari Rp 550.000 

menjadi Rp 10100.000 jadi lumayan dengan adanya kenaikan itu 

menjadi daya tarik jurusan perpustakaan karena fungsional-

fungsional yang lain belum ada”.
59

 

Menurut Syamsurizal bahwa; 

“Tunjangan pustakawan kalo saat ini cukup karena sesuai dengan 

golongan saya pustakawan penyelia”.
60

 

Jasman bahwa; 

“Alasannya karena tunjangan pustakawan lebih besar dari pada guru 

dan lebih besar dari tunjangan dosen”.
61

 

 

Jadi kinerja pustakawan BANPUSDA SUMSEL dapat dilihat dari 

hasil tunjangan yang ada guna memberikan motivasi tinggi dalam bekerja 

dan sebagai prestasi yang diraih. 

3. Kebiasaan kerja  

Kebiasaan kerja pustakawan adalah kebiasaan pustakawan dalam 

menjalankan tugas pada layanan penelusuran informasi.  Pustakwan selalu 

melayani keperluan pemustaka ketika ingin mencari buku dan ketika 

pemustaka meminta bantuan informasi tentang keberadaan buku-buku. 

Pustakawan memberikan senyuman kepada pemustaka guna menarik 

perhatian pemustaka sehingga pemustaka merasa nyaman dalam mencari 

buku-buku.  Menurut Chindy Yunita Irawan bahwa;  
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“Sikap pustakwan saya bertanya kepada pustakwan di sini apabila 

buku yang saya cari tidak ditemukan di rak, dan pustakawan langsung 

menunjukan keberadaan bukunya ada di rak itu”.
62

 

 

Pustakawan selalu membiasakan diri untuk selalu membantu 

pemustakanya yang kesulitan menelusuri buku-buku.  Menurut Erika bahwa;  

“Tugas pustakawan yaitu membantu para pustaka untuk menemukan 

informasi apa yang mereka butuhkan misalnya dengan cara membantu 

penelusuran merujuk pada informasi yang mereka cari misalnya 

mereka mencari tentang ekonomi pembangunan kami tahu bahwa 

letaknya pada kelas 300 dan tepatnya di 359 lalu kami merujuk mereka 

untuk mencarinya kesana dimana buku itu disimpan atau diletakan dan 

kalau seandainya bukunya tidak ada di Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan ini kami bisa merujuknya ke perpustakaan-

perpustakaan tempat lain misalnya di universitas-universitas tempat 

lain atau kami merujuknya ketempat perpustakaan kota menurut beliau 

Pandangan pada saat ini kinerja pustakawan itu relatif sudah bagus. 

tugas utama pustakawan itu memang yang pertama melayani 

pemustaka untuk menemukan informasi walaupun pelayanan pustaka 

tidak bisa memuaskan pemustaka karena kebutuhan orang berbeda-

beda dan juga cara kita dan cara orang lain juga pasti berbeda tetapi 

menurut saya itu kan semua kembali kepada pemustaka apakah 

menurut mereka baik atau tidak dalam pelayanan jadi menurut saya 

pelayanan itu relatif”.
63

 

 

Pustakawan membiasakan diri membantu pemustaka yang kesulitan 

mencari buku-buku dan memberikan arahan yang baik, sebagaimana 

dijelaskan Mialita sebagai pemustaka dari mahasiswa UNSRI sejarah yang 

menjelaskan bahwa;
64

 

“Pelayanannya cukup baik saya bertanya dilayani tetapi hanya 

ditunjukkan di mana letak raknya waktu saya cari masih tidak 

ditemukan bukunya dan mereka hanya memberitahu tidak mau 

membantu untuk mencari bukunya”. 
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4. Tingkat Kehadiran Pustakawan 

Agar pelayanan dalam memberikan informasi kepada pemustaka tentang 

keberadaan buku-buku maka diperlukan kehadiran pustakawan agar dapat 

memberikan jawaban atau bantuan, serta selalu ada jika pemustaka 

membutuhkannya. 

5. Pemanfaatan Sumber Daya (Fasilitas Penelusuran Informasi). 

Berdasarkan pengamatan pustakawan memanfaatkan fasilitas 

penelusuran informasi dalam membantu pemustaka yang kesulitan mencari 

buku dan memberikan arahan. Chindy Yunita Irawan  mengatakan bahwa; 

“Sebelum saya menacri buku, saya pertama kali mencarinya lewat 

komputer untuk mencari tahu ada atau tidak buku yang ingin saya cari 

di rak. Dengan adanya fasilitas komputer pekerjaan saya sangat 

terbantu dan secara cepat dapat di cari di rak. Kendala buku yang saya 

cari lewat komputer tidak dapat ditemukan di rak itu”.
65

 Hal senada 

juga diungkapkan Mialita dan Arif Primatama bahwa;
66

 

“Sebelum saya mencari buku, saya menelusur terlebih dahulu ke 

komputer biar lebih gampang untuk mencari buku yang saya butuh. 

Dengan adanya fasilitas komputer tersebut sangat mempermudah kami 

untuk mencari buku yang kami butuh, misalnya kami mencari buku 

tentang hukum kami cari langsung di komputer dan di sana 

ditunjukkan letak bukunya dan lebih enaknya lagi kami tidak keliling-

keliling untuk mecari bukunya di mana”. 
 

Pemustaka juga merasa terbantu dengan adanya fasilitas penelusuran 

informasi, apalagi jika sulit mencari letak buku. misalnya dikatakan Siti 

Aisyah Lubis  bahwa;
67
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“Dengan adanya fasilitas komputer yang tersedia di perpustakaan ini 

sangat membantu kami dalam mencari suatu koleksi buku. Terkadang 

kalo tidak ditemukan di rak, saya akan mencarinya lewat komputer 

yang tersedia untuk mencari buku yang saya butuhkan”. 

 

Fasilitas OPAC sangat bermanfaat bagi pemustaka untuk temu 

kembali buku-buku, hal ini dirasakan Puput mahasiswa UIN Raden Fatah 

Palembang Jurusan Perbankan Syariah mengatakan bahwa;
68

 

“Iya Sebelum Saya mencari koleksi disini saya mencari koleksi 

melawati komputer yang ada di depan, karena saya mencari langsung 

ke rak tidak ditemukan koleksi yang saya inginkan. Dengan adanya 

layanan sistem komputer saya dapat dengan mudah mencari koleksi 

yang saya inginkan”. 

 

6. Kualitas Kerja 

Kualitas kerja adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan cara 

pengendaliannya untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.  Mencari informasi 

keberadaan buku merupakan keinginan pemustaka, karena itu pustakawan 

harus memberikan informasi tentang keberadaan buku-buku jika pemustaka 

memintanya.  

Menurut Risno bahwa; Kinerja yang dilakukan oleh para pustakawan 

menyangkut juga pelayanan yang diberikan kepada pustakawan pada satu 

lembaga perpustakaan. Karena keberhasilan dari suatu perpustakaan tidak 

lepas dari pelayanan yang baik kepada pemustaka. Pustakawan dalam 

memberikan pelayanan, harus menyenangkan serta memberikan kemudahan-
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kemudahan kepada pemustaka, maka pustakawan dituntut untuk memberikan 

kontribusi yang optimal, dalam artian pelayanan pustakawan yang 

berorientasi pada pemustaka.
69

  Menurut Iin bahwa;  

“Kinerja pustakawan pada saat ini sudah mulai berangsur bagus karena 

mereka dituntut untuk melayani masyarakat yang datang kesini, sebaik 

mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sebagai pustakawan. 

Terutama di bidang layanan. Jadi mereka melayani masyarakat sesuai 

dengan tugasnya. tugas itu tertuang dalam (Kep.Menpan. 

No.132/Kep/M.Pan/12/2002) Pustakawan yang bekerja disini tidak 

sama, ada yang namanya pustakawan penyelia nanti juga ada namanya 

pustakawan madya, dan pustakawan muda masing-masing pustakawan 

itu berbeda tugasnya, Jumlah pustakawan disini yang bekerja pada saat 

ini yang aktif ada sekitar beberapa orang pustakawan  dan ada juga 

yang tidak aktif misalnya seperti saya pustakawan tetapi tidak aktif.  

Saya di tugaskan di bagian struktural dan sk pustakawan saya, saya 

simpan dulu dan juga seperti ibu Mislena juga seperti itu dan ada 

beberapa orang pustakawan juga yang tidak aktif tapi itu nanti bila 

saya sudah mendekati pensiun sebelumnya saya kembali lagi menjadi 

pustakawan sehingga saya bisa pensiun diumur 60 tahun apabila saya 

tidak kembali lagi menjadi pustakawan saya bisa pensiun diumur 58 

tahun.”
70

 

 

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan  diatas bahwa pustakawan yang 

bekerja di perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan yang aktif pada saat ini ada 

sekitar beberapa orang saja dan sisa pustakawan yang tidak aktif di tugaskan 

pada bagian struktural yang berbeda-beda ada yang pustakawannya di 

tugaskan di bagian layanan, ada yang ditugaskan di bagian SDM, Ada yang 

ditugaskan di bagian pembinaan, dan lain sebagainya. 
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7. Keramahan karyawan  

Pustakawan mengutamakan kebaikan hati dan memberikan tutur kata 

yang baik lemah lembut dalam berkomunikasi kepada pemustaka atau sesama 

kerabat kerjanya. 

Keramahan yang dapat dilakukan yaitu murah sen  

yum karena senyum adalah ibadah sehingga dapat menyenangkan 

orang lain.  Kemudian bertutur kata baik dengan membiasakan diri belajar, 

latihan, dan perlu penggalaman bertutur kata baik.
71

   

8. Kemampuan bekerja dalam tim 

Kerja tim dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi di dalam 

dan di antara bagian-bagian perpustakaan.  pustakawan saling melakukan 

kerjasama dalam melayani pemustaka dan menerapkan sistem bergilir ketika 

melayani pemustaka. 

9. Sikap terhadap Kritik 

Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi 

kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen.
72

 Pustakawan mampu 

menghadapi kritik dari pemakai dengan tenang.  Menurut Erika bahwa; 
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“Karier pustakawan menurut saya pada saat ini bagus kalo memang 

pustakawannya aktif dan kreatif kedepannya”. Menurut Syamsurizal 

mengatakan bahwa; 

“Dimanapun kita bekerja karier saya misalnya di perpustakaan saya 

menjadi pustakawan saya harus menikmatinya, pokoknya dimanapun 

kita bekerja harus dinikmati dan jangan memilih-milih pekerjaan”. 

  

Keritikan yang dilakukan pemustaka misalnya oleh Marlan Hutajulu 

mengatakan bahwa;
73

 

“Pelayanannya apabila buku yang saya cari tidak saya temukan saya 

bertanya ke pustakawannya di mana letak buku tersebut berada, dan 

mereka menunjukkan tetapi bukunya memang tidak ada di rak”. 

10. Adaptabilitas (beradaftasi) 

Pustakawan perlu memiliki kemampuan beradaptasi dalam 

pekerjaannya dan juga harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang 

mereka hadapi dalam perpustakaan. Pustakawan juga harus mengikuti 

perkembangan teknologi informasi, seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Nurma NH dan berkata: 

“Karier pustakawan pada saat ini baik-baik saja pustakawan disini 

kebanyakan pustakawan inplasing tapi walaupun inplasing bukan dari 

jurusan perpustakaan tapi jiwanya sudah jiwa pustakawan tapi 

memang untuk mengikuti kemajuan teknologi tentang perpustakaan 

memang agak tersendat-sendat dikit tapi mereka dipacu dengan belajar 

misalnya belajar mencari buku melalui internet dan  mereka juga di 

diklat tetapi tidak sepesatnya pustakawan yang memang benar-benar 

dari jurusan perpustakaan tetapi untuk sekarang ini tidak ada 

pustakawan inplasing yang diberhentikan karena bukan dari jurusan 

perpustakaan jadi pustakawan untuk sekarang ini bisa menjalankan 

tugasnya.”
74

Menurut Nurma HN bahwa;  

“Saya tertarik menjadi pustakawan karena tugasnya sangat mulia 

melayani dan memberikan informasi kepada pemustaka selain juga 
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melayani saya tertarik menjadi pustakawan ialah tugasnya mendidik 

dan satu lagi alasan saya tertarik menjadi pustakawan karena memang 

latar belakang saya dulu seorang guru Bahasa Indonesia jadi 

mangkanya saya tertarik menjadi pustakawan”.
75

 

 

Pustakawan sangat memerlukan kepandaian dalam pergaulan baik 

dengan rekan sejawat, atasan, maupun pemustaka, karena pustakawan selalu 

berhubungan dan berintraksi mereka dengan cara menerapkan etika.
76

  

11. Fleksibilitas (kelenturan/penguasaan secara cepat dan mudah) 

Pustakawan dituntut untuk menguasai pekerjaannya dengan cepat dan 

mudah terutama dalam memberikan informasi tentang keberadaan bahan 

pustaka. 

Jasman juga berkata: alasannya tertarik menjadi pustakawan karena 

memang dari awal saya berbakat untuk mengelolah buku karena waktu 

itu memang saya punya percetakan makanya saya tertarik untuk 

menjadi pustakawan.
77

 

 

Pustakawan juga harus memberikan pelayanan yang mudah dan 

cekatan misalnya yang dilakukan Syamsurizal yang mengatakan bahwa; 

“Pada ruangan sirkulasi pemustaka yang datang dan bertanya kepada 

saya, saya langsung merujuk pemustaka untuk pergi ke penelusuran 

informasi  seandainya pemustaka mencari buku hukum pidana apabila 

pemustaka tidak mengerti dalam menggunakan penelusuran informasi 

kami akan membantunya dan mengantarkannya langsung ke rak 

hukum pidana 346”. 
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B. Kendala Pustakawan Dalam Memberikan Informasi Bahan Pustaka Di 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan  

Kendala adalah keadaan serius yang dapat membuat perkembangan 

perpustakaan menjadi ancaman serius bila tidak segera diatasi.
78

 Masalah yang 

dihadapi pustakawan dalam melayani pencari informasi yaitu: 

1. Minimnya koleksi dan data buku di katalog online (OPAC) terkadang tidak 

ada di rak.  Menurut Iin menjelaskan bahwa;  

“Untuk saat ini kendala kami hanya kurangnya buku untuk 

pemustaka”.
79

  

 

Kurangnya ketersediaan buku membuat para pemustaka sedih dan 

mengeluhkan tentang keberadaan buku itu misalnya dijelaskan Mialita yang 

sedang mencari buku, menurutnya bahwa;
80

 

 “Kendala kadang saya mencari bukunya tidak ada di raknya itu kadang 

membuat saya sedih padahal buku yang saya cari itu kadang lagi saya 

butuhkan padahal watu saya lihat di komputer tadi ada bukunya, dan 

waktu saya cari bukunya di rak tidak ada”. 

 

Keluhan oleh pemustaka lainnya juga ada seperti yang dikeluhkan oleh Arif 

Primatama mengatakan bahwa;
81

 

“Dengan adanya fasilitas komputer yang ada lumayan cukup 

membantu. Terkadang kendala saya mencari buku lewat komputer itu 

tidak ditemukan di raknya. Pelayanannya saya pernah bertanya tetapi 

hanya menjawab iya ada disitulah dek bukunya cari aja tetapi waktu 

saya cari bukunya masih tidak ditemukan di rak”.  
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Akibat data buku (no klasifikasi) yang ada di OPAC tidak sesuai 

dengan buku dirak dalam artian tidak ada di rak, padahal data bukunya ada di 

OPAC.  Kejadian ini dirasakan Marlan Hutajulu dan Siti Aisyah Lubis yang 

mengatakan bahwa;
82

 

“Saya langsung pergi ke rak untuk mencari buku, alasannya saya tidak 

menggunakan komputer yang di depan karena tidak kefikiran dan saya 

juga jarang ke pusda enakan langsung pergi ke rak untuk mencari buku 

karena saya pernah beberapa kali mencari buku lewat komputer tetapi 

tidak ada di rak bukunya”. 

Penjelasan pemustaka lainnya misalnya menurut Siti Aisyah Lubis 

mahasiswa UIN Raden Fatah Pelambang (FEBI) mengatakan bahwa;
83

  

“Menurut siti aisyah lubis yang mengalami kendala mencari buku 

melewati komputer bukunya tentang statistik, tetapi waktu saya ke rak 

buku statistiknya tidak ada dan terus saya bertanya kepada pustakawan 

disini bahwa bukunya sudah habis dipinjam padahal saya lihat di 

komputer buku statistik tersebut masih ada”. 

 

Mengatasi kekurangan itu perpustakaan memberikan rujukan atau 

memberikan keberadaan buku yang dicari ada ditempat lain. menurut Jasman 

bahwa; 

 “Apabila buku yang tidak ada di perpustakaan ini pengunjung akan di 

rujuk ke perpustakaan lain”.
84

 Hal senada dikatakan Erika bahwa; 

“Kalo memang informasi yang mereka cari itu belum ada di 

perpustakaan kita tidak ada. kami akan merujuknya ke perpustakaan 

lain, kebanyakan orang yang meminjam itu kan bukan dari internet tapi 

di perpustakaan kita misalnya informasi yang mereka cari tidak ada di 

penelusuran berarti otomatis tidak ada juga di rak tapi kan di mana-
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mana memang kebanyakan perpustakaan itu belum mempunyai koleksi 

yang lengkap sebesar apapun perpustakaan pasti perpustakaan itu belum 

bisa untuk memuaskan pemustaka jadi kendalanya di sini kami tidak 

mempunyai koleksi yang lengkap”.
85

 

 

Pustakawan tetap memberikan bantuan penelusuran informasi walaupun 

terkadang buku-buku yang dicari pemustaka tidak ada di tempat, solusi 

pustakawan yaitu dengan menginformasikan kepada pemustaka bahwa 

koleksi yang dicari bisa didapat di perpustakaan lain.  Selain kurangnya buku, 

ada beberapa masalah lain yaitu sistem otomasi (sarana penelusuran 

informasi) yang sewaktu-waktu rusak dan listrik mati. 

2. Sarana penelusuran informasi rusak dan listrik mati.  

Komputer online sebagai alat penelusuran yang efektif dan efisien, 

namun jika listrik mati pemustaka tidak dapat menggunakannya dan 

pustakawan pun kerepotan melayani pemustaka yang banyak.  Menurut  

Syamsurizal: 

“Kendala yang dihadapi apabila sistem automasinya rusak atau mati 

lampu kami tidak bisa untuk menggunakannya dalam melayani pencari 

informasi (layanan penelusuran).”
86

 

 

Kendala ini dikeluhkan pemustaka yang sedang mencari buku 

misalnya diungkapkan Ria Sartika menurutnya bahwa;
87

 

 “Kadang saya mencari buku tidak melakukan searching lewat 

komputer saya langsung ke raknya. Menurut saya dengan adanya 

sistem komputer untuk mencari buku di rak sangat rumit sekali karena 

lama menunggu antrian untuk mencari buku dan kalo lama menunggu 
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antrian kapan lagi dapat bukunya, dan waktu mati lampu juga tidak 

bisa untuk nyari buku di rak jadi enak nya langsung pergi ke raknya. 

Kendala saya mencari buku tidak sesuai dan tidak ada di pusda ini 

terkadang juga kalo saya cari satu persatu kadang alhmdulilah dapat. 

Pelayananya cukup baik kalo ketemu sama pustakawan yang baik iya 

dilayani, kalo ketemu pustakawannya ketemu yang cuek tidak 

dilayani”. 

3. Tata letak buku-buku. 

Kendala yang dihadapi oleh pustakwan selanjutnya adalah tata letak 

penyusunan buku akibat ulah pemustaka yang sembarangan meletakkan buku 

di rak.  Menurut Nurma HN yang mengeluhkan sikap pemustaka mengatakan 

bahwa; 

“Kendala yang dihadapi pustakawan terkadang pemustaka itu tidak 

mengerti pada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini 

contohnya seperti sistem-sistem layanan bagaimana dia mencari buku. 

dia langsung pergi ke rak untuk mencari buku sehingga pemustaka itu 

tidak menemukan apa yang dia cari dan nyatanya buku yang di rak itu 

semakin berantakan jadi pemustaka itu hanya mengacak-acak ketika 

datang dan tidak mau bertanya dan langsung saja pergi ke rak akhirnya 

pemustaka itu sendiri yang kesusahan”.
88

  

Mengenai penempatan buku di rak, dan pemustaka dibolehkan untuk 

langsung mencari buku di rak sebagai keunggulan dari sistem layanan 

terbuka, namun dampaknya dapat mengacaukan buku-buku yang ada di rak.  

Menurut Rusmiati; 

“Kendala pustakawan di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

ini ialah perpustakaan ini menggunakan sistem terbuka dalam 

sistem layanan terbuka buku yang di rak sering terjadi kekacauan 

karena pemustaka mencari buku langsung ke rak. Menurut beliau 
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kelebihan dalam sistem terbuka pemustaka bisa mendapatkan 

kemudahan, kelemahannya pemustaka bisa membuat buku-buku 

berubah apabila mereka sudah membaca buku itu pemustaka tidak 

tertarik pemustaka langsung meletakannya ke rak yang berbeda 

bukan ke tempat buku yang ia tadi ambil atau ke nomor klasnya 

padahal di samping rak sudah ada pengumuman apabila buku yang 

sudah di baca harap untuk meletakkannya ke dalam trolly atau 

diletakan di atas meja tapi di antara pengunjung atau pemustaka 

yang datang mereka masih membuat kesalahan-kesalahan untuk 

meletakannya sembarangan yang tidak sesuai dengan klasnya dan 

apabila pemustaka meletakan bukunya sembarangan itu sangat 

menyusahkan petugas untuk mencarinya”. 

 

Menuru  Mill, Robert C:1985 dalam Sri Endang Yektiningsi
89

 bahwa; 

Prestasi karyawan di bawah standar mungkin disebabkan sejumlah faktor, 

mulai dari keterampilan kerja yang buruk hingga motivasi yang tidak cukup 

atau lingkungan kerja yang buruk. Dalam kasus seorang karyawan yang 

memiliki sikap jelek serta tingkat keterampilan rendah, masalah utama 

mungkin dalam proses seleksi, dan biaya yang besar untuk memperbaiki 

keterampilan maupun sikap sehingga karyawan tersebut lebih baik 

dipindahkan atau diberhentikan. Seorang karyawan yang mempunyai tingkat 

keterampilan rendah tetapi memiliki sikap yang baik mungkin membutuhkan 

pelatihan. Suatu strategi motivasi tepat dilakukan dalam kasus ketiga, yaitu 

seseorang memiliki keterampilan tetapi tidak mempunyai keinginan. Dalam 

kasus-kasus lain, para karyawan mungkin berbakat dan bermotivasi, tetapi 
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tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas kerja mereka karena keterbatasan 

wewenang atau sumberdaya untuk menyelesaikan pekerjaannya.  

 

C. Upaya Mengatasi Kendala dan Peningkatan Kinerja Pustakawan dalam 

Layanan Penelusuran Informasi Di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan  

1. Pembinaan Pustakawan.  

Adapun upaya yang dilakukan para pustakawan misalnya menurut Iin 

bahwa; 

“Upaya untuk meningkatkan kinerja ialah upaya-upaya yang telah 

dilakukan di Badan Perpustakaan Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan ini ialah misalnya dalam bidang pembinaan SDM 

perpustakaan sekarang ini kami selalu mengajak pustakawan untuk 

berdiskusi misalnya setiap minggu pustakawan dikumpulkan dalam 

ruangan ini nanti diberikan informasi bagaimana cara melayani pencari 

informasi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini jadi 

kami lakukan pertemuan-pertemuan dengan para pustakawan itu. Jadi 

misalnya ada keluhan contohnya dibawah itu kan ada kotak saran 

disitu masyarakat atau pencari informasi bisa memberikan masukan-

masukan atau keluhan yang mereka inginkan. Nah jadi kami baca dan 

kami teliti satu persatu misalnya mereka memberikan saran kepada 

pustakawan nah jadi kami beritahukan kepada pustakawan untuk bisa 

merubah sikap atau cara dalam melayani pemakai perpustakaan”.
90

 

   

Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan pembinaan SDM 

(Pustakawan) dan menyediakan “kotak saran”.  Cara membina pustakawan 
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dijelaskan Herlina dalam bukunya Manajemen Perpustakaan bahwa 

pembinaan SDM perlu melakukan kegiatan berikut:
91

 

a. Kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap, kepribadian, perilaku. 

Pengembangan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Mengikutsertakan dalam pendidikan formal: S1, S1, akademi, dan 

diploma. 

2) Pendidikan diklat/training. 

3) Kursus-kursus 

4) Pendidikan profesional 

5) Pelatihan : latihan jabatan, pra jabatan, magang dan lain-lain. 

b. Kuantitas (jumlah). Pengembangan SDM menurut jumlah mengacu pada 

perkembangan kebutuhan, yakni dengan cara: 

1) Menambah jumlah pegawai, apabila terjadi perkembangan organisasi. 

2) Mengurangi jumlah pegawai, apabila terjadi perampingan struktur 

organisasi karena penggabungan atau penghapusan sebagian struktur 

yang sudah ada. 

3) Mempertahankan yang ada, tapi tetap dilakukan efisiensi dan efektifitas 

agar terjadi penghematan waktu, tenaga, dan biaya serta sarana dan 

prasarana serta tetap pada tujuan yang akan dicapai. 
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2. Menyediakan Fasilitas Penelusuran Informasi. 

Fasilitas penelusuran yang diterapkan BANPUSDA SUMSEL adalah 

komputer penelusur (OPAC) yang telah digunakan pemustaka dalam mencari 

buku.  Menurut Erika bahwa; 

“Upaya untuk meningkatkan sistem layanan yaitu dengan cara 

melengkapi sarana prasarana”.
92

 Hal senada diungkapkan Rusmiati 

bahwa; 

“Upaya yang telah kami lakukan kami sudah menyediakan sistem 

komputer dan kami juga sudah menyediakan nomor-nomor 

klasifikasi dan satu lagi upaya yang telah dilakukan setiap 

pemustaka yang sudah menjadi anggota perpustakaan provinsi 

sumatera selatan ini akan mendapatkan layanan gratis wifi mereka 

dapat mengakses internet secara gratis pemustaka bisa 

mempergunakan perangkat sendiri seperti hp, leptop atau bisa juga 

langsung ke ruangan internet yang sudah disediakan seperti contoh 

lagi membuat kartu anggota perpustakaan secara gratis tidak 

dipungut biaya dan air minum putih di lemari es pendingin yang 

disediakan dekat pintu masuk itu pun gratis jadi itulah upaya untuk 

saat ini yang telah kami lakukan”.
93

 

 

Kemampuan pustakawan perlu ditingkatkan dengan tujuan tertentu. 

Menurut Mulyadi dalam bukunya profesi kepustakawanan, peningkatan 

kemampuan pustakawan tujuan pada hakekatnya seorang pustakawan 

mengikuti suatu program peningkatan kemampuan bertujuan: 

a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta 

keahlian dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat fungsional 

pustakawan, untuk masa sekarang maupun masa akan datang. 
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b. Untuk memperoleh bekal pengetahuan atau keterampilan/keahlian dalam 

rangka menghadapi suatu peralihan tugas/jabatan di masa yang akan 

datang, seperti alih tugas menjadi pejabat struktural 

c. Untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan/pangkat pindah jabatan 

ataupun melaksanakan tugas tertentu. 

3. Upaya Melakukan Komunikasi kepada Pemustaka 

Terkadang pemustaka mengalami kesulitan mencari buku walaupun 

sudah ada sarana temu kembali dan sering pemustaka kebingungan dengan 

buku yang dicarinya, melihat hal ini pustakawan yang mempunyai hati yang 

baik dan penolong maka pustakawan segera membantu dan menanyakan 

keluhan pemustaka.  sebagaimana yang dilakukan  Nurma HN yang 

menceritakan bahwa; 

“Upaya yang dilakukan pustakawan, pustakawan biasanya kalo tidak 

sibuk dia akan mendatangi pencari informasi dan menanyakan buku 

apa yang dia cari dan menanyakan sudah menjadi anggota 

perpustakaan ini atau belum terus biasanya kalo pustakawannya 

melihat pemustakanya kebingungan pustakawan akan mendekati dan 

menanyakan kepada pemustaka ada apa dan misalnya pemustaka 

menjawab mereka kesulitan untuk menemukan buku yang mereka 

cari pustakawan akan membantunya karena setiap langkah pekerjaan 

pustakawan itu akan dihitung pekerjaannya jadi pustakawan itu selalu 

akan memberikan yang terbaik dan bukan hanya melayani tetapi juga 

akan mendekati dan menanyakan kepada pemustaka yang 

kebingungan apa yang mereka cari dan bukan hanya di biarkan 

saja”.
94

 

 

Jika pustakwan tidak menemukan buku yang dicarinya, maka 

pustakawan yang baik selalu memberikan solusinya misalnya dengan 
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memberikan informasi bahwa buku yang dicarinya ada di perpustakaan lain.  

Seperti yang dijelaskan Syamsurizal bahwa; 

 “Upaya yang akan kami lakukan yaitu merujuknya untuk pergi ke 

perpustakaan lain siapa tahu buku yang ada di perpustakaan lain ada 

kalo seandainya buku di tempat kami tidak ada akan dirujuk ke 

perpustakaan lain contoh apabila pemustaka ingin mencari buku 

tentang bedah kedokteran jadi kami merujuknya langsung untuk 

pergi ke perpustakaan unsri kedokteran dan satu contoh lagi apabila 

pemustaka ingin mencari buku tentang kimia apabila bukunya tidak 

ada di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini kami akan 

merujuknya untuk pergi ke perpustakaan pusri”.
95

 

 

4. Mempromosikan dan Membimbing Pemustaka. 

Agar bahan pustaka dikenal dan diminati pemustaka maka perlu 

melakukan promosi bahan pustaka serta membimbing pemustaka agar dapat 

menggunakan fasilitas yang ada di BANPUSDA SUMSEL. Menurut Jasman 

bahwa; 

“Upaya yang dilakukan pustakawan saat ini pustakawan 

melaksanakan kegiatan mengadakan promosi, dan mengadakan 

kegiatan membimbing pemakai”.
96

 

 

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya di 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (BANPUSDA SUMSEL) 

sudah cukup maksimal dalam melayani pemustaka yang menelusuri informasi 

serta dapat meningkatkan kinerja pustakawan itu sendiri. 
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5. Implementasi Kode Etik Pustakawan. 

Kode etik pustakawan dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja 

pustakawan dengan menerapkan beberapa kegiatan.  Pelayanan pustakawan 

yang seharusnya mencerminkan kode etik pustakawan yaitu yang pertama 

adalah harus bersikap sopan, ramah, melayani dengan wajah ceria dan 

komunikatif kepada pemustaka; yang kedua adalah pustakawan dalam 

memberikan pelayanan kepada pemustaka harus mampu bersikap luwes, 

kemudian berusaha mengetahuai kemauan dari pemustaka; yang ketiga 

adalah memberikan pelayanan sampai tuntas, kemudian menjamin 

kerahasiaan informasi yang dicari oleh pemustaka.
97

  

Kegiatan yang di atas juga merupakan usaha pustakawan dalam 

meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pelayanan pustakawan, sehingga 

upaya tersebut akan benar-benar terwujud dan pustakawan diharapkan 

mengimplementasikan kode etik pustakawan dalam memberikan pelayanan. 

Kodet etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi 

pustakawan. Tujuan kode etik pustakawan adalah agar pustakawan 

profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemustaka. 
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Menurut Prabowo Tjitropranoto (1995 : 1) dalam Fitriani Yanita
98

 

menjelaskan, pustakawan perlu menerapkan kemampuan lain dalam 

meningkatkan kinerja  antara lain: 

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi sehinga dapat dengan mudah 

mengidentifikasi keperluan pengguna informasi, 

2. Dapat berbahasa asing, terutama bahasa Inggris sehingga mempermudah 

hubungan internasional,  

3. Memiliki kemampuan mengembangkan teknik dan prosedur kerja dalam 

bidangnya, dan Mampu melaksanakan penelitian di bidang perpustakaan 

untuk menentukan inovasi baru  sebagai alternatif pemecahan masalah 

berdasarkan kajian, analisis atau penelitian ilmiah. 
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        BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan telah dianalisis oleh penulis, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja Pustakawan dalam Layanan Penelusuran Informasi di Badan 

Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatra Selatan.  Dapat diketahui bahwa 

kinerja pustakawan sudah baik, hal ini dilihat dari beberapa aspek kinerja 

pustakawan seperti: 1) Pengetahuan tentang pekerjaan, 2) Kuantitas (jumlah) 

hasil kerja, 3) Kebiasaan kerja, 4) Tingkat kehadiran, 5) Pemanfaatan sumber 

daya (fasilitas penelusuran informasi), 6) Kualitas kerja, 7) Keramahan, 8) 

Kemampuan bekerja dalam tim, 9) Sikap terhadap kritik, 10) Adaptabilitas 

(kemampuan beradaptasi), dan 11) Fleksibilitas (kelenturan dalam 

pemahaman kerja dengan mudah dan cepat).   

2. Kendala pustakawan dalam memberikan informasi bahan pustaka di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yang dilakukan 

pustakawan positif mengalami kendala/hambatan dalam memberikan 

informasi tentang bahan pustaka, hal ini dapat dilihat dari 1) Minimnya 

koleksi dan data buku di katalog online (OPAC) terkadang tidak ada di rak.  

2) Sarana penelusuran informasi rusak dan listrik mati. 3) Tata letak buku-

buku. 
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3.  upaya mengatasi kendala dan peningkatan kinerja pustakawan dalam layanan 

penelusuran informasi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.  

Upaya yang dilakukannya yaitu: 1) Pembinaan Pustakawan. 2) Menyediakan 

Fasilitas Penelusuran Informasi. 3) Upaya Melakukan Komunikasi kepada 

Pemustaka. 4) Mempromosikan dan Membimbing Pemustaka 5) 

Implementasi Kode Etik Pustakawan. 

B. Saran 

Sebagaimana telah dijelaskan dari beberapa uraian kesimpulan di atas, saran yang 

didapat peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pustakawan agar mengikuti pelatihan-pelatihan agar 

dapat meningkatkan kinerja pustakawan dalam melayani pencari informasi di 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Diharapkan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk menambah 

koleksi buku yang kurang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan 

pemustaka. 

3. Untuk seluruh pustakawan di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

untuk lebih meningkatkan pelayanan yang prima terhadap pemustaka. 


