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ABSTRAK
Novita Pitri. 2020. Kesiapsiagaan Perpustakaan dalam Menghadapi Bencana
Kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Prodi Ilmu
Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Maishah, M.Pd.I dan
Pembimbing II: Masyrisal Miliani, SS., M.Hum.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapsiagaan
perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi, apa saja faktor-fakor yang menjadi hambatan
perpustakaan melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran
dan apa saja faktor-faktor pendukung untuk mengatasi hambatan kesiapsiagaan
perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek penelitian ini yaitu Kepala
Perpustakaan, Sekretaris, Pustakawan, Kasi Program Kasubbid Pengolahan
Pelestarian Bahan Pustaka dan Petugas Pemadam Kebakaran. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive
sampling menentukan pengambilan sampel dengan karakter yang sesuai dengan
tujuan penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis
reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi pada tahap pencegahan yaitu pemeriksaan rutin
terhadap bangunan, pemeriksaan rutin terhadap peralatan pemadam kebakaran,
menandai dan mengamankan koleksi yang sangat penting, belum memberikan
pelatihan kepada staff, belum mengasuransikan gedung dan koleksi dan telah
melakukan analisis risiko bencana kebakaran. Pada tahap perencanaan, yaitu
belum membuat pedoman dan kebijakan penanggulangan bencana kebakaran,
belum memilih dan menentukan staff yang tergabung dalam tim penanggulangan
bencana kebakaran, mengidentifikasi dan mengamankan koleksi yang penting dan
langka, belum Membuat suatu daftar yang memuat nama-nama ahli, konsultan
dan lembaga yang berwenang baik milik pemerintah ataupun swasta yang harus
segera dihubungi apabila terjadi bencana kebakaran dan belum memperbarui dan
mengecek perjanjian asuransi secara rutin. Faktor yang menjadi hambatan Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi melakukan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana kebakaran yaitu anggaran, Sumber Daya Manusia dan
peralatan pemadam kebakaran. Faktor pendukung untuk mengatasi hambatan
kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu dengan memanfaat anggaran
yang ada.
Kata Kunci: Kesiapsiagaan, bencana kebakaran, perpustakaan umum.
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ABSTRACT
Novita Pitri. 2020. “Library Preparedness in Dealing with Fire Disasters in the
Regional Library and Archives Service of Jambi Province.” Library Science
Study Program Adab and Humanities Faculty of the State Islamic University of
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Supervisor I: Prof. Dr. Hj. Maishah, M.Pd.I and
Advisor II: Masyrisal Miliani, SS., M.Hum.
The purpose of this study is to find out how library preparedness in facing fire
disasters in the Regional Library and Archives Service of Jambi Province, what
are the factors that hamper the library to make preparedness in facing fire disasters
and what are the supporting factors to overcome obstacles to library preparedness
in facing fire disasters at the Jambi Provincial Library and Archives Service. This
research is a qualitative research with a descriptive approach with data collection
techniques used, namely interviews, observation and documentation. The subjects
of this study were the Head of the Library, the Secretary, the Librarian, the Head
of the Kasubbid Program for the Preservation of Library Materials and the Fire
Service Officer. The sampling technique used in this study is purposive sampling
to determine the sampling with characters in accordance with the objectives of the
study. The data analysis techniques used are data reduction analysis, data
presentation and conclusions. The results of this study that preparedness in the
face of fire disaster Jambi Provincial Library and Archive Service at the
prevention stage are routine inspections of buildings, routine inspections of fire
fighting equipment, marking and securing very important collections, not
providing training to staff, not insuring buildings and collection and has
conducted a fire disaster risk analysis. At the planning stage, which has not made
guidelines and policies for fire disaster management, has not selected and
determined staff members of the fire disaster management team, identified and
secured collections that are important and rare, has not made a list containing the
names of experts, consultants and institutions authorities, both government and
private, must be contacted immediately in the event of a fire disaster and have not
renewed and regularly checked insurance agreements. The factors that hamper
Jambi Province to prepare in the face of a fire disaster are the budget, human
resources and fire fighting equipment. Supporting factors to overcome the
obstacle of library preparedness in facing fire disaster in the Jambi Provincial
Library and Archives Service is to utilize the existing budget.

Keywords: Preparedness, fire disaster, public library.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku
guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi,
dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan umum adalah perpustakaan
yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran
sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama,
dan status sosial ekonomi.2 Untuk itu perpustakaan memiliki kewajiban
menjaga, dan melestarikan koleksi yang ada di dalam perpustakaan supaya
terhindar dari segala bentuk bahaya bencana yang datang menyerang.
Bencana adalah peristiwa atau serangkaian yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.3
Membuat perencanaan menghadapi bencana ini dirancang untuk
persiapan menghadapi hal-hal atau kejadian yang tidak terduga yang tak
diinginkan

yang

akan

mengakibatkan

kerusakakan

pada

koleksi

perpustakaan.4
Terkait mengenai penyebab kerusakan bahan pustaka, kita
mengetahui bahwa memang terdapat salah satu faktor penyebab kerusakan
yang sulit untuk dihindari.

2

Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Hal. 2
Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab
1 Pasal 1 https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf. Hal. 2
4
Elva Rahmah dan Testiani Makmur. Kebijakan Sumber Informasi Perpustakaan.
(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015). Hal. 122
3
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Bencana yang sewaktu–waktu dapat terjadi seperti kebakaran dapat
terjadi di perpustakaan yang memungkinkan terkena bencana ketika
kebakaran datang, perpustakaan merupakan salah satu lembaga yang akan
mengalami kerugian, karena hampir seluruh bahan pustaka tentu akan
rusak dan habis terbakar. Kebakaran yang terjadi di perpustakaan dan
menyebabkan kerusakan pada koleksi maupun sarana di perpustakaan,
tentu akan mengakibatkan akses terhadap informasi ikut terhambat.5
Bencana kebakaran adalah salah satu faktor yang dapat
mengakibatkan kerusakan baik pada gedung perpustakaan maupun koleksi
bahan pustaka. Kerusakan akibat bencana kebakaran cenderung sulit untuk
diprediksi kapan terjadinya ataupun seberapa parah pengaruhnya terhadap
bahan pustaka. Kerusakan pada bencana kebakaran juga sulit untuk
diperbaiki. Bencana kebakaran yang terjadi dampak utama yang
diakibatkan oleh kebakaran adalah bahan pustaka tersebut menjadi hangus
terbakar. Untuk menghindari kerusakan akibat kebakaran maka perlu
dilakukan pengecekan secara berkala pada instalasi listrik di ruangan yang
menyimpan bahan pustak atau gedung perpustakaan.6
Bencana dapat terjadi setiap saat dengan berbagai macam bentuk.
Namun sayangnya, kita tidak mampu memperkirakan kapan bencana tiba
dan apa bentuknya. Bencana seperti kebakaran, berpotensi membawa
kehancuran bagi tiap-tiap aspek kehidupan. Salah satu aspek fisik yang
mudah hancur bagi tiap-tiap aspek kehidupan. Salah satu aspek yang
mudah hancur akibat bencana adalah hasil-hasil kebudayaan manusia, baik
dalam bentuk bangunan maupun dokumen-dokumen berbahan kertas.
Dokumen-dokumen yang tercipta baik berupa monograf, rekod dan arsip
sangatlah rentan terhadap ancaman bencana, terutama bencana api, serta
5

Budiwirawan dan Ganang Nana. Analisis Pelestarian Koleksi Bahan Pustaka
Tercetak Pasca Bencana Banjir di Perpustakaan Ceria Desa Jeleper Kecamatan Mijen
Kabupaten Demak Pada tahun 2013. (Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol. 4 No. 3. Juli 2015).
6
Anwar Sudirman. Manajemen Perpustakaan. (Riau: Indragiri Dot Com. 2019).
https://books.google.co.id/books?id=fGKDwAAQBAJ&pg=PP3&lpg=PP3&dq=manajemen+perp
ustakaan+2019+anwar+sudirman&source=bl&ots=fMvmFPxBNN&sig=ACfU3U1qVUICHKyPD
54G6KvelO3JvIM4ag&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiBlfzl45blAhUVWCsKHawlB7sQ6AEwAX
oECAkQAg#v. Hal. 184. Diakses pada tanggal 3 Mei 2019 pukul: 21.19
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kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia (manmade)
seperti kerusuhan dan perang.
Pusat-pusat informasi seperti lembaga kearsipan dan perpustakaan
amatlah rentan terhadap ancaman bencana ini. Di Indonesia, bencana
kebakaran yang melanda gedung Perpustakaan Nasional RI. Kebakaran
diduga karena korsleting listrik saat hendak menyalakan AC, keluar api
dari alat komputer. Kebakaran ini terjadi pada pukul 06.19 WIB. Titik api
berada di Ruang Pengembangan Koleksi dan Pengembangan Pustaka di
lantai 6, Blok D. Bahan pustaka yang terbakar yaitu arsip-arsip dan meja
arsip.
Tiap-tiap bencana pada dasarnya memiliki potensi untuk
meyebabkan kerusakan pada koleksi Arsip/Perpustakaan, gedung,
penyimpanan koleksi arsip/ perpustakaan, hingga Arsiparis/Pustakawan
dan pengguna Arsip/Perpustakaan. Berkaca dari kasus-kasus tersebut,
maka sangatlah penting bagi tiap-tiap lembaga kearsipan dan perpustakaan
untuk memiliki sebuah perencanaan penanggulangan bencana. Panduan
atau pedoman ini dibutuhkan dalam mempersiapkan penanganan bencana
dan pemulihan sesudahnya secara utuh.
Dengan memiliki sebuah program penanganan bencana sebelum
bencana terjadi maka akan dapat meminimalisir kerusakan yang
ditimbulkan dan mempermudah perbaikan koleksi arsip secara efektif dan
efisien.
Bencana yang mengancam perpustakaan adalah sebagai suatu
peristiwa yang mengakibatkan penghapusan tiba-tiba catatan dan dokumen
dari aksesibilitas dan pengguna. Dinyatakan lebih lanjut bahwa bencana
dapat dianggap sebagai kejadian yang sementara atau permanen membuat
informasi yang terkandung dalam dokumen terganggu atau tidak dapat
diakses. Bencana tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat diprediksi,
diantisipasi dan diminimalkan oleh manusia. Bencana yang ditimbulkan
oleh kebakaran dapat mengancam koleksi perpustakaan.
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Bencana kebakaran adalah bencana yang paling potensial terjadi
pada perpustakaan. Kebakaran, menurut Dinas Kebakaran Pemda Provinsi
DKI adalah suatu peristiwa terjadinya pembakaran yang sifatnya selalu
merugikan dan sulit untuk dikendalikan. Sekecil apapun yang sifatnya
selalu merugikan dapat dikategorikan sebagai kebakaran. Oleh karena itu
mencegah kebakaran adalah suatu hal yang penting dari pada usaha
memadamkannya.
Berikut penyebab terjadinya bencana kebakaran di perpustakaan:
1.

Hubungan pendek arus pada instalasi listrik dalam suatu bangunan.

2.

Sambaran petir yang mengenai bahan mudah terbakar.

3.

Gempa bumi dapat menjadi sebab awal terjadinya kobaran api.

4.

Keteledoran orang, baik pengguna perpustakaan maupun petugas
perpustakaan.

5.

Karena kesengajaan seseorang karena berbagai sebab

6.

Karena adanya kompor, tabung gas atau bahkan dispenser yang
meledak dan sebagainya.7
Perencanaan

penanggulangan

bencana

terdiri

dari

empat

komponen, yaitu tahap pencegahan (prevention), tanggapan (response),
reaksi (reaction), dan pemulihan (recovery). Ia juga menjelaskan dalam
suatu pedoman perencanaan penanggulangan bencana hendaknya memuat:
1.

Paparan ringkas prosedur yang diterapkan dalam keadaan darurat
untuk semua jenis bencana (kebakaran, banjir, kerusuhan, dan
sebagainya).

2.

Daftar staff atau ahli, badan atau lembaga berwenang yang harus
dihubungi ketika bencana tejadi.

3.

Daftar koleksi penting yang harus diselamatkan segera ketika terjadi
bencana.

7
B. Mustafa. Lindungi Aset Perpustakaan Anda Dari Bencana Dengan Menyiapkan
“Disaster Preparedness Plan.”(Visi Pustaka, Edisi : Vol. 09 No. 1- April 2007 Jakarta). Diakses
dari https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8014. Diakses pada tanggal
17-02-20 pukul 19:17. Hal. 4
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4.

Daftar peralatan penting yang dapat digunakan untuk penanganan
bencana.

5.

Paparan mengenai dokumen asuransi untuk mempermudah klaim
ketika terjadi bencana.8
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi memiliki

gedung bertingkat yang di dalamnya terdapat banyak ruangan dan
hubungan pendek arus pada instalasi listrik dalam satu bangunan. Pada
saat observasi peneliti melihat setiap ruangan perpustakaan pada umumnya
terdapat media elekronik seperti komputer, printer, CPU, TV, AC dan
dispenser. Media tersebut tidak bisa digunakan tanpa adanya sambungan
listrik. Kita tahu listrik tidak selamanya aman, pemakaian lisrik yang
berlebihan dapat menyebabkan terjadinya korsleting sehingga bisa
menimbulkan kebakaran. Listrik bisa menimbulkan berbagai macam efek
terhadap perpustakaan, koleksi dan jiwa manusia yang berada di dalam
perpustakaan. Ditambah lagi perpustakaan memiliki koleksi semuanya dari
bahan kerta dan kayu, ada percikan api sedikit saja bisa menyebar kemanamana.
Bencana kebakaran tidak dapat diprediksi oleh siapapun, bencana
kebakaran bisa terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa terkecuali di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yang memilki banyak
pemustaka datang ke perpustakaan. Penyebab kebakaran bisa juga terjadi
akibat dari perilaku pemustaka. Biasanya pemustaka yang datang ke
perpustakaan selain meminjam buku, mereka juga mengerjakan tugas
dengan membawa laptop dan terminal yang dicolok di perpustakaan. Itu
berarti semakin besar daya listrik yang digunakan maka semakin besar
juga terjadi korsleting listrik.
Selain itu, bencana kebakaran juga dapat terjadi atas kelalaian
manusia seperti puntung rokok. Di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi tidak ada rambu-rambu peringatan bahwa perpustakaan
8
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merupakan kawasan bebas asap rokok. Berawal dari hal kecil tersebut
sebaiknya dapat dihindari untuk keamanan kesiapsiagaan perpustakaan
dari ancaman kebakaran.
Survei awal, peneliti mewawancarai salah satu pustakawan di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mengenai
kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran. Dari
observasi peneliti hanya menemukan peralatan pemadam kebakaran
perpustakaan untuk sistem keamanan gedungnya belum ada, hanya
terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diletakkan di lantai
dasar dan lantai dua dengan jumlah 3 tabung APAR. Sebaiknya fasilitis
tersebut di letakkan disetiap ruangan, karena bencana kebakaran tidak
dapat diprediksi nantinya berasal dari ruangan mana.
Untuk mengantisipasi, mencegah, dan meminimalisir terjadinya
bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi. Dengan membuat kebijakan penanggulangan bencana kebakaran
jika terjadinya bencana kebakaran di perpustakaan Provinsi Jambi. Dari
sinilah yang kemudian menjadi perhatian sekaligus menjadi minat peneliti.
Peneliti merasa penelitian ini penting untuk dilakukan karena hal ini
terkait dengan koleksi penting yang didalamnya terkandung informasi
yang sangat penting di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi.
Penelitian ini akan mengkaji mengenai kesiapsiagaan Perpustakaan
dalam menghadapi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi dan hambatan dalam melakukan penanggulangan
bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi.

B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana kesiapsiagaan Perpustakaan dalam menghadapi bencana
kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
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2.

Apa

saja

faktor-faktor

yang menjadi

hambatan

Perpustakan

melakukan kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana
kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
3.

Apa saja faktor-faktor pendukung untuk mengatasi hambatan
kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui bagaimana kesiapsiagaan Perpustakaan dalam
menghadapi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan
perpustakaan

melakukan

kesiapsiagaan

dalam

menghadapi

bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi
c. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung untuk
mengatasi

hambatan

kesiapsiagaan

perpustakaan

dalam

menghadapi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan
penelitian selanjutnya.
b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi

Jambi

tentang

kesiapsiagaan

perpustakaan

dalam

menghadapi bencana kebakaran .
D. Batasan Masalah
Penelitian ini fokus pada bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Dalam teori ada 4 tahap yang dilakukan
untuk kesiapsiagaan bencana yaitu tahap pencegahan (sebelum terjadi
bencana), perencanaan, tanggapan (ketika terjadi bencana) dan tahap
7

pemulihan (setelah terjadi bencana), tapi dalam penelitian ini peneliti
fokus pada tahap pencegahan dan tahap perencanaan, karena Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum terjadi bencana
kebakaran, sehingga perpustakaan belum bisa menjelaskan bagaimana
tindakan yang seharusnya dilakukan pada tahap tanggapan dan tahap
pemulihan.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Manajemen Perpustakaan
Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur
(mengelola). Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai
kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau
keterampilan orang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu
hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.9
Manajemen perpustakaan pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan
kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan.
Kemudian dalam pengertian lain manajemen perpustakaan adalah proses
pengelolaan perpustakaan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan teoriteori manajemen.10
Jadi, manajemen perpustakaan merupakan kegiatan yang mencakup
proses pengelolaan perpustakaan dengan menjalankan fungsinya dalam hal
perencanaan, organisasi, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan
organisasi atau perpustakaan.
B. Fungsi-fungsi Manajemen
1. Perencanaan
Perencanaan
organisasi,

diartikan

membuat

sebagai

strategi

untuk

proses

mendefenisikan

mencapai

tujuan

itu,

tujuan
dan

mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.11

9

Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. Pengantar Manajemen (3 IN 1) Untuk
Mahasiswa Umum.(Yogyakarta: MEDIATERA. 2015). Hal. 4
10
Anwar Sudirman. Manajemen Perpustakaan. Hal. 11
11
Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. Pengantar Manajemen (3 IN 1) Untuk
Mahasiswa Umum. Hal. 14
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2. Organisasi
Organisasi adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat,
tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta
suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.12
3. Penggerakan (Aktuating)
Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua
anggota kelompok berusaha mencapai sasaran sesuatu dengan perencanaan
manajerial dan usaha-usaha organisasi.13
4. Pengawasan (Conrolling)
Pengawasan

adalah

keseluruhan

dari

pada

kegiatan

yang

membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan
dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya.14
C. Perpustakaan Umum
Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan di
permukiman penduduk (Kota atau Desa) diperuntukkan bagi semua lapisan
dan golongan masyarakat. Perpustakaan umum fungsinya untuk melayani
kebutuhan masyarakat akan informasi dan bahan bacaan guna meningkatkan
pengetahuan, sumber belajar, dan sebagai sarana rekreasi sehat (intelektual).15

12

Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana.Pengantar Manajemen (3
Mahasiswa Umum. Hal. 26
13
Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. Pengantar Manajemen (3
Mahasiswa Umum. Hal. 46
14
Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. Pengantar Manajemen (3
Mahasiswa Umum. Hal. 63
15
Hartono. Manajemen Perpustakaan Sekolah Menuju Perpustakaan
Profesional.(Yogyakarta: AR-RUZ MEDIA.2016). Hal. 33
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D. Fungsi Perpustakaan
1. Simpan Saji Karya
Simpan saji karya yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat
penyimpanan suatu karya, yang kemudian menyajikan karya tersebut sebagai
informasi yang bisa diakses oleh pemustakanya. Sebagaimana yang tertuang
dalam UU NO. 43/2007 bahwa koleksi perpustakaan diseleksi dilayankan,
disimpan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka.
2. Pusat Sumber Daya Informasi
Pusat sumber daya informasi yaitu fungsi perpustakaan yang menggali
dan mengelola informasi, yang dapat menjadi bahan bagi pemustaka untuk
menghasilkan karya baru yang dapat diakses oleh pemustaka lainnya sebagai
informasi yang baru. Sebagaimana yang tertuang dalam dalam UU
NO.43/2007 bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, dilayankan, disimpan,
dan

dikembangkan

sesuai

dengan

kepentingan

pemustaka

dengan

memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam
hal ini terdapat dua pesan bagi pustakawan agar mengembangkan sistem
cara kelola informasi, dan sekaligus cepat tanggap terhadap informasi baru.
3. Pusat Sumber Belajar
Pusat

sumber

belajar

Penelitian

masyarakat,

yaitu

fungsi

perpustakaan sebagai tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat,
sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan luas. Pasal 2
UU No. 43/2007 menyebutkan bahwa perpustakaan diselenggarakan
berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat.
4. Rekreasi
Rekreasi yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat nyaman dan
menyajikan informasi-informasi yang sifatnya menyenangkan, serta sebagai
tempat yang menghasilkan kreasi (karya) baru yang berpijak dari karyakarya orang lain yang telah dipublikasikan.
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5. Mengembangkan Kebudayaan
Mengembangkan kebudayaan yaitu fungsi perpustakaan sebagai
tempat mengembangkan kebudayaan melalui informasi yang disajikan, serta
penanaman nilai-nilai kepada masyarakat melalui berbagai kegiatankegiatannya. Seperti: pemutaran film dokumenter, belajar menari, les
bahasa, story telling, dan lain-lain.16
E. Tugas Perpustakaan
Agar tidak ketinggalan zaman, mau tak mau peran perpustakaan harus
ditingkatkan, dengan begitu tugas perpustakaan semakin berat juga. Telah
diketahui bersama bahwa tugas perpustakaan adalah mengumpulkan,
mengolah, memelihara, merawat, melestarikan, mengemas, menyimpan,
memberdayakan dan menyajikan koleksi bahan pustaka kepada pemakai. Jadi
pada prinsipnya tugas perpustakaan adalah menyediakan layanan informasi
untuk kepentingan masyarakat, baik masyarakat ilmiah (pelajar, mahasiswa,
guru, dosen, dan peneliti) maupun masyarakat luas di sekitarnya. Seiring
dengan perkembangan zaman maka tugas perpustakaan juga semakin luas dan
berkembang.
Pengelola perpustakaan dituntut untuk lebih jeli melihat kebutuhan
masyarakat pengguna perpustakaan. Saat ini, pencarian informasi dapat
diakses lewat internet. Oleh karena itu, menjadi tugas perpustakaan untuk
menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun harus pula
menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan
perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Di samping itu, menjadi tugas
perpustakaan juga untuk terus-menerus memperhatikan kemajuan zaman dan
kemajuan teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi
dapat terpenuhi. Perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap
16

Wiji Suwarno. Organisasi Informasi Perpustakaan (Pendekatan Teori dan Praktik).
(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016). Hal. 13
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secara efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam
memenuhi harapan pengguna. Ini diperlukan agar perpustakaan dan
pustakawannya mampu tetap bertahan hidup (survive) serta berkembang.
Perpustakaan harus mampu menjadi jembatan penyedia informasi
pada masa lalu, masa kini dan masa depan, di samping itu perpustakaan
seyogyanya bisa membentuk koneksi, koalisi, dan kemitraan baik secara
teknologi maupun organisasi. Secara garis besarnya tugas perpustakaan adalah
sebagai berikut.
1. Mengumpulkan, menyimpan dan menyediakan informasi dalam bentuk
tercetak ataupun dalam bentuk elektronik dan multimedia kepada pemakai.
2. Menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun harus
pula menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan
perpustakaan dan keamanan informasi tersebut.17
F. Pengertian Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen
bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini,
peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan
pengurangan resiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya
bencana.18
G. Pengertian Bencana
Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) dalam buku
Manajemen Penanggulangan Bencana berpendapat bencana adalah suatu
17

Saleh
Abdul
Rahman.
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1
Manajemen
Perpustakaan.httprepository.ut.ac.id41381PUST2229-M1.pdf. Diakses pada Tgl 25 April 2019 Pukul
20:24. Hal. 1.6
18
Djauhari Noor. Pengantar Mitigasi Bencana Geologi. (Yogyakarta: Depublish. 2014).
https://books.google.co.id/books?id=4iNIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+bencana&hl=i
d&sa=X&ved=0ahUKEwjb7qmGyf_hAhUM0KwKHaWuBokQ6AEIKDAA#v=onepage&q=buku%2
0bencana&f=false. Diakses pada tanggl 03 Mei 2019 Pukul 22:03. Hal. 9
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gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara
meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan
(alam) di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna
mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut menurut Parker
(1992) dalam buku Manajemen Penanggulangan Bencana mengatakan,
bencana ialah sebuah kejadian yang bisa terjadi disebabkan oleh alam maupun
manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan
teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu, maupun
lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.
Pengertian bencana dalam Kepmen No 17/Kep/Menko/Kesra/x/95
adalahتsebagaiتberikut,“تBencanaتadalahتperistiwaتatauتserangkaianتperistiwaت
yang disebabkan oleh alam, manusia, dan/atau keduanya yang mengakibatkan
korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan,
kerusakan sarana dan prasarana fasilitas umum serta menimbulkan gangguan
terhadapتtataتkehidupanتdanتpenghidupanتmasyarakat”.
H. Kebakaran
Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat
yang tidak kita hendaki, merugikan dan pada umumnya sukar dikendalikan.
Api terjadi karena persenyawaan dari sumber panas, benda mudah terbakar,
oksigen, dan sebagainya. Dapat dicegah dengan cara menyediakan alat-alat
pemadam kebakaran, memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri
bagi pekerja/buruh jika terjadi kebakaran, dan memberikan alat perlindungan
lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
Api merupakan ancaman bagi perpustakaan, sejak berabad-abad, dari
semua bencana yang dapat merusakkan, bencana kebakaran merupakan
bencana yan potensial yang mampu menimbulkan kerusakan Perpustakaan
terbesar dari zaman purba di Iskandaria yang didirkan pada abad ke-3 SM
semasa Ptolomeus I dan diperluas oleh Polomeus II terbakar pada tahun 47
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SM semasa Julius Caesar dan akhirnya terbakar lagi pada tahun 373.
Sejumlah perpustakaan dunia Yunani Romawi rusak karena terbakar.19

I. Peralatan Pencegahan Kebakaran
1. APAR/ Fire Exinguishers/Racun Api
Apar/fire extinguishers/racun api merupakan peralatan reaksi cepat
yang multiguna. Peralatan ini mempunyai berbagai ukuran beratnya,
sehingga

dapat di tempatkan sesuai dengan besar-kecilnya risiko

kebakaran yang mungkin timbul dari daerah tersebut.
2. Hydrant
Ada tiga jenis hydrant, yaitu hydrant gedung, hydrant halaman dan
hydrant kota, sesuai namanya hydrant gedung ditempatkan dalam gedung,
untuk hydrant halaman ditempatkan di halaman, sedangkan hydrant kota
biasanya ditempatkan pada beberapa titik yang memungkinkan Unit
Pemadam Kebakaran suatu kota mengambil cadangan air.
3. Detektor kebakaran (fire detector)
Detektor kebakaran merupakan peralatan yang memungkinkan secara
otomatis akan memberitahukan kepada setiap orang apabila ada gejala
kebakaran pada suatu daerah, maka alat ini akan memberi sinyal
kebakaran berupa bunyi sirene.
4. Fire Alarm
Fire

alarm

merupakan

peralatan

yang

digunakan

untuk

memberitahukan kepada setiap orang akan adanya bahaya kebakaran pada
suatu tempat.20

19

Musrifah Sahidi dan Nia Alinda. Upaya Perencanaan Penyelamatan Koleksi Dalam
Rangka Menghadapi Bencana Alam di perpustakaan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah
Mada (UGM) Yogyakarta.(Jurnal تIqra’ تVolume ت13 تNo. ت2. تOktober ت2019).
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/5770/2640. Diakses pada tanggal 29 Januari
2020. Hal. 17
20
Irzal. Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. (Jakarta: Kencana. 2016). Hal. 59

15

J. Jenis Ancaman Bencana
1. Klasifikasi Bencana Alam
Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi
tiga jenis, yaitu:
a. Bencana alam geologis
Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari
dalam bumi (gaya endogen). Termasuk dalam bencana alam geologis
adalah gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.
b. Bencana alam klimatologis
Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang
disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Contoh bencana alam
klimatologis adalah banjir, badai, banjir bandang, angin puting
beliung, kekeringan dan kebakaran alami hutan (bukan oleh manusia).
Gerakan tanah (longsor) termasuk juga bencana alam, walaupun
pemicu utamanya adalah bencana klimatologis (hujan), tetapi gejala
awalnya dimulai dari kondisi geologis (jenis dan karakteristik tanah
serta batuan dan sejenisnya).
c. Bencana alam ekstra-teristrial
Bencana alam ekstra-teristrial adalah bencana alam yang terjadi
di luar angkasa, contohnya hantaman/impact meteor. Bila hantaman
benda-benda

langit

mengenai

permukaan

bumi

maka

akan

menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi.
2. Macam-Macam Bencana Alam di Sekitar Kita
a. Banjir
Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dan tidak
diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga
merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki. Banjir bisa juga
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terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah
terendah terkena dampak kiriman banjir.
Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air
normal sehingga meluap dari palung sungai yang menyebabkan
genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Lazimnya banjir berkaitan
dengan curah hujan yang melebihi batas normal. Penyebab dari banjir
adalah rusaknya lingkungan bagian hulu sungai, seperti pengalihan
fungsi lahan konservasi dan penebangan liar. Selain itu juga di bagian
hilir yang membuang sampah sembarangan hingga selokan mampet dan
resapan air menyempit, yang pada gilirannya menyebabkan air meluap
dan menggenangi tepian sungai.
b. Kebakaran Hutan
Kebakaran hutan adalah kebakaran yang diakibatkan oleh faktor
alam seperti akibat sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan,
lahar gunung, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan menyebabkan
dampak yang luas akibat asap kebakaran yang menyebar ke banyak
daerah di sekitarnya. Hutan yang terbakar juga bisa ke permukiman
warga sehingga bisa membakar habis bangunan-bangunan yang ada.
c. Gempa bumi
Gempa bumi adalah gempa yang menggoncang suatu daerah
mulai dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi yang
membahayakan. Gempa dengan skala tinggi dapat membuat luluh lantak
apa yang ada di permukaan bumi. Rumah, gedung, menara, jalan,
jembatan, taman, landmark, dan lain sebagainya dapat hancur rata
dengan tanah jika terkena gempa bumi yang besar.
d. Tsunami
Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyatu daratan
akibat adanya gempa bumi di laut, tumbuhan benda besar/cepat di laut,
angin dan lain sebagainya. Tsunami sangat berbahaya karena bisa
17

menyapu bersih permukiman warga dan menyeret segala isinya ke laut
lepas yang dalam. tsunami yang besar bisa membunuh banyak manusia
dan makhluk hidup yang terkena dampak tsunami.
Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan
perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa
bumi, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90%
tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah,
beberapa tsunami yang diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya
ketika meletusnya gunung krakatau.
e. Gunung meletus
Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi
dari dalam bumi, seperti debu, awan panas, asap, kerikil batu-batuan,
lahar panas lahar dingin, magma dan lain sebagainya. Gunung meletus
biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta
benda bisa diminimalisasi.
1) Tanah longsor
Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari
tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor atau
yang sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi
yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan
berbagai tipe atau jenis, seperti jatuhnya batuan atau gumpalan
besar tanah.
2) Angin puting beliung/angin yang ribut
Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi
yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai
benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar
seperti badai, tornado dan lain-lain bisa menerbangkan bendabenda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat
berbahaya bagi manusia.
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3) Pemanasan Global atau global warming
Pemanasan global atau global warming adalah adanya
peningkatan proses suhu rata-rata, atmosfer, laut, dan daratan
bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat
0.74± 0.18C (1.33± 0.32F) selama seratus tahun berakhir.21
K. Dampak Bencana
Bencana ini membawa dampak psikologis, ekonomi, sosial, politik.
Bencana mengakibatkan penderitaan, kematian, kerusakan dan kerugian harta
benda, gangguan kehidupan/kegiatan normal, hilangnya mata pencaharian
kebanyakan orang, pengaruh pada kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian
tempat, tinggal, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
1. Dampak Piskologi
Hal ini mencakup trauma, merasa tidak aman, pikiran negatif, depresi
dan stres. Bencana meninggalkan orang-orang dengan hilangnya anggota
keluarga mereka, cedera, kehilangan mata pencaharian/aset

yang

menyebabkan penderitaan mental. Pelatihan relawan dari masyarakat
tentang

konseling

psikosial

akan

memungkinkan

mereka

untuk

berkontribusi secara efektif selama bencana.
2. Dampak Ekonomi
Masyarakat cenderung untuk mencari dan membangun tempat tinggal
yang

dekat

dengan

aktivitas

kehidupannya.

Seringkali

bencana

mengakibatkan kerusakan kehidupan, mata pencaharian, tempat tinggal dan
aset mereka. Ketahanan terhadap bencana dalam konteks ekonomi
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tergantung pada pengetahuan tradisional, keterampilan yang sesuai dan
ketersediaan sumber daya yang berkaitan dengan dan aktivitas tertentu.22
3. Dampak Sosial
Bencana (yang masih) di samping menimbulkan korban jiwa juga
dapat menghancurkan‘تperadaban’تsuatuتkomunitas.
4. Dampak Politik
Responsivitas otoritas terhadap bencana yang lamban, sebagai misal,
akan

menurunkan

tingkat

kepercayaan

masyarakat-korban

kepada

pemerintah. Mereka yang terdampak bencana dapat beranggapan bahwa
pemerintah tidak menjalankan tangung jawab/tugasnya dalam memberikan
perlindungan kepada warganya.23
L. Penanggulangan Bencana Perpustakaan
1.Prevention (Pencegahan)
Tahap pencegahan memuat langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh suatu lembaga perpustakaan/kearsipan untuk mengidentifikasi
penyebab bencana. Misalnya seperti meningkatkan keamanan dan
perlindungan terhadap gedung sebelum bencana terjadi. Kegiatan ini
bertujuan untuk memperkecil risiko yang dihadapi dalam suatu bencana.
Tahap pencegahan.
a.

Pemeriksaan rutin terhadap bangunan tempat penyimpanan koleksi,
apakah bangunan dan tempat penyimpanan sudah sesuai, termasuk
dalam hal ini pemeriksaan listrik, atap, pengawasan terhadap kualitas
udara dalam ruangan, sanitasi dan pipa air untuk mencegah
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terjadinya kebocoran yang dapat menyerang koleksi. Pemasangan
lampu darurat (emergency lights) juga diperlukan untuk digunakan
dalam keadaan darurat. Sangatlah dianjurkan untuk memasang
watter detector

guna memperkecil risiko kerusakan koleksi dari

ancaman air.
b.

Pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan pemadam
kebakaran, smoke detector, water sprinkler, alarm, rambu-rambu
pintu keluar darurat (exit signs), dan larangan untuk merokok
disekitar tempat penyimpanan koleksi. Kegiatan ini harus dilakukan
untuk memperkecil resiko bencana kebakaran dan pelatihan evakuasi
pemadaman secara berkala juga diperlukan dalam tahapan ini.

c. Menandai dan mengamankan koleksi yang sangat penting dan
koleksi yang sensitif dari ancaman api dan air, seperti kertas bentuk
mikro. Pembuatan duplikasi (back-up) terhadap koleksi arsip dan
katalog

juga

diperlukan

untuk

meminimalisir

kemungkinan

hilangnya koleksi secara menyeluruh apabila terjadi bencana.
d. Memberikan
penyelamatan

pelatihan
apabila

kepada
terjadi

staff

mengenai

bencana.

teknik-teknik

Sebaiknya

dokumen

perencanaan penanggulangan bencana juga dibuat duplikasinya dan
disimpan di tempat yang aman namun mudah diakses.
e. Mengasuransikan gedung dan koleksi untuk meminimalisir kerugian
resiko dari segi ekonomi apabila terjadi bencana.
f. Melaksanakan analisis resiko bencana. Tujuan dari analisis resiko
adalah untuk mengidentifikasi bencana yang menjadi ancaman
terbesar bagi organisasi dan koleksi. dengan mengembangkan suatu
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prosedur untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi ketika
bencana terjadi.24
2.Planning (Perencanaan)
Tahapan ini dapat memandu suatu oraganisasi untuk menentukan
langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai macam jenis
bencana. Antara lain:
a.

Membuat suatu pedoman dan kebijakan penanggulangan bencana
yang mencakup langkah-langkah pemulihan pascabencana dan
evaluasi pedoman pascabencana.

b.

Memilih dan menentukan staff utama dan staff cadangan

untuk

tergabung dalam tim penanggulangan bencana. Satu orang harus
ditunjuk sebagai ketua tim yang memiliki pengetahuan dan keahlian
yang cukup dalam menanggulangi bencana. Tiap-tiap anggota tim
harus dilatih untuk senantiasa harus siap dalam menanggulangi
bencana dan melakukan evakuasi. Tanggung jawab dan wewenang
yang diberikan juga harus dipaparkakan secara jelas untuk
mengoptimalkan kinerja di penanggulangan bencana. Nomor telepon
anggota tim yang dapat dihubungi ketika terjadi bencana juga harus
dipasang di lokasi strategis untuk mempermudah pertolongan
pertama terhadap bencana.
c.

Mengidentifikasi dan mengutamakan koleksi arsip yang paling
penting dan langka. Seperti yang telah dipaparkan pada tahap
prevention, koleksi penting sebaiknya diberikan tanda agar sewaktuwaktu terjadi bencana dapat diselamatkan. Membuat prioritas utama
untuk pemulihan koleksi arsip pasca bencana juga diperlukan untuk
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menentukan jenis koleksi yang harus segera diperbaiki demi
kepentingan orang banyak.
d.

Membuat suatu daftar yang memuat nama-nama ahli, konsultan dan
lembaga berwenang baik milik pemerintah ataupun swasta yang
harus segera dihubungi ketika terjadi bencana. Misalnya seperti
kantor kepolisian, kantor pemadam kebakaran, dan sebagainya.
Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penanggulangan bencana.

e.

Memperbarui dan mengecek perjanjian asuransi secara rutin.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan hal-hal apa sajakah yang
tidak termasuk dalam tanggungan asuransi, pada situasi seperti
apakah berlaku dan berapa jumlah kerugian yang dapat diklaim
apabila terjadi bencana.25

3. Response (Tanggapan)
Tanggapan yang cepat dan tepat ketika tejadi bencana dapat
meminimalisir

kerugian

yang diderita

dan

mempercepat

upaya

pemulihan.
a.

Segera mengumpulkan anggota tim penanggulangan bencana di
lokasi yang telah ditentukan dan menjalankan prosedur yang telah
ditetapkan ketika terjadi bencana.

b.

Segera menghubungi pimpinan untuk memberitahukan kondisi yang
terjadi di lapangan. Kemudian segera menghubungi lembaga yang
berwenang seperti kantor kepolisian atau pemadam kebakaran untuk
meningkatkan efektivitas dan efesiensi penanganan bencana.

c.

Menetapkan apakah gedung harus ditutup dan dalam jangka waktu
berapa lama. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi
normal akan kembali dibangun secepat mugkin setelah bencana.
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d.

Memastikan lokasi bencana aman untuk dimasuki dan segera
mengamankan koleksi yang rusak.

e.

Mencatat kerusakan dan menaksir berapa jumlah kerugian yang
diderita untuk mempermudah klaim yang rusak.

f.

Menghubungi para ahli dan konsultan untuk membantu proses
pemulihan segera.26

4. Recovery (Pemulihan)
Salah satu tahap yang paling sulit dalam proses penanganan becana
adalah menentukan prioritas perbaikan koleksi arsip yang rusak
(conservation and restoration). Namun demikian, dalam setiap pemulihan
bencana, hendaknya selalu menempatkan keamanan manusia pada prioritas
utama. Pada tahap pemulihan, hal-hal yang harus dilakukan:
a.

Menetapkan program konservasi dan restorasi yang tepat untuk
memperbaiki koleksi arsip yang rusak. Identifikasi terhadap
tumbuhnya jamur dan lumut pada permukaan arsip dapat dilakukan
baik dengan penggunaan cairan kimia maupun tidak. Arsip-arsip
yang telah terkena jamur harus dipisahkan dengan arsip-arsip yang
kondisinya masih baik.

b.

Menempatkan arsip-arsip yang telah diperbaiki di tempat yang aman
dan terlindungi.

c.

Membersihkan dan merehabilitasi lokasi terjadi bencana, dalam hal
ini kantor/gedung lembaga kearsipan yang rusak akibat bencana.
Ukuran tingkat kelembaban udara dan suhu dalam ruangan juga
harus diperhatikan untuk mencegah kemungkinan pertumbuhan
jamur dan lumut.
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d.

Mengevaluasi

langkah-langkah

yang

telah

diterapkan

guna

meningkatkan pedoman perencanaan penanggulangan bencana di
masa yang akan datang.27
M. Studi Relevan
Studi relevan merupakan suatu penelitian terdahulu yang memilki
kaitan yang erat baik itu dalam pokok masalah, judul dan tempat penelitian
dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penelitian selanjutnya.
Sebagai perbandingan penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai
studi relevan yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Viola Dwi Putri Syarif yang berjudul
“Analisis Kesiapan dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan
Kebakaran di Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas
Sunan Kalijaga Yogyakarta).”Latar belakang penelitian ini adalah tentang
Analisis Kesiapan dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan
Kebakaran di Perpustakaan (Studi Kasus di Perpustakaan Universitas
Sunan Kalijaga Yogyakarta). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana
Kesiapan dalam Menghadapi Bencana Gempa dan Kebakaran di
Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kesiapan perpustakaan dalam menghadapi
bencana gempa dan kebakaran di perpustakaan. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat kualitatif serta
menggunakan metode deskripstif. Sedangkan teknik pengumpulan data
menggunakan teknik Purpossive Sampling, yaitu teknik pengambilan
sampling beradasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap
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mempunyai sangkut paut dengan apa yang diteliti melalui observasi,
wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Proses analisis data
menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu dengan mereduksi data, dan
memfokuskan pada tema penelitian, menyajikan data, menjelaskan
berdasarkan wawancara dan dokumentasi, serta menyimpulkan analisis.
Hasil penelitian kesiapan dalam menghadapi bencana gempa dan
kebakaran di Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga
ditemukan jika perpustakaan memiliki potensi terjadinya bencana gempa
bumi dan kebakaran. Dari segi konstruksi bangunan, Perpustakaan
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga sudah siap dalam menghadapi
bencana kebakaran. Dari segi penyimpanan koleksi, perpustakaan
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga sudah siap menghadapi bencana
dari segi proteksi aktif perpustakaan sudah siap menghadapi bencana
kebakaran. Dari sarana penyelamat jiwa, perpustakaan sudah siap
menghadapi bencana. Dari segi kesiapan tugas, tugas perpustakaan
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga belum menghadapi bencana gempa
dan kebakaran di perpustakaan. Dari segi pengecekan berkala dan
perbaikan gedung, Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga
belum dalam melakukan perbaikan secara langsung terhadap kerusakan
gedung atau sarana perpustakaan. Dari segi akses pemadam kebakaran,
Perpustakaan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga belum siap dalam
pemeliharaan sarana kebakaran.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Rosila yang berjudul “Kesiapsiagaan
dalam Menghadapi Bencana Kebakaran di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Yogyakarta.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Kesiapsiagaan

dalam

Menghadapi

Bencana

Kebakaran

di

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Di dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penggumpulan data
dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara, observasi dan
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dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa untuk melakukan kesiapsiagaan bencana kebakaran.
Dinas Perpustakan dan Kearsipan Kota Yogyakarta melakukan duplikasi
dan dipersal, menyediakan kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan,
hydrant, smoke detector, ruangan tahan api, CCTV dan pendingin ruangan.
Faktor yang menghambat meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana
kebakaran adalah anggaran, sumber daya manusia dan manajemen.
3. Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Rizky

Febriana

yang

berjudul

“Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Balai Layanan Perpustakaan
Unit Grhatama Pustaka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)
Daerah Istimewa Yogyakarta.” Penelitian ini membahas tentang
kesiapsiagaan perpustakaan menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang kesiapsiagaan Balai
Layanan Perpustakaan Unit Grhatama Pustaka Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi
bencana,

khususnya bencana gempa, kebakaran dan banjir di

perpustakaan. Penelitian ini dilakukan di Balai Layanan Perpustakaan Unit
Grhatama Pustaka (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Proses analisis data yang terkumpul yaitu dilakukan dengan mereduksi data
dengan dianalisis dan ditafsirkan, kemudian disajikan dalam bentuk
kalimat yang lebih mudah dipahami. Pengujian keabsahan data
menggunakan

uji

kredibilitas

(triangulasi

atau

memberchek),

uji

transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfimabilitas.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Balai Layanan Unit
Grhatama Pustaka Dinas Perpustakaan Arsip Daerah telah melakukan
berbagai tindakan atau upaya dalam menghadapi bencana gempa bumi
27

(melaksanakan tahap penaksiran risiko, pencegahan dan perlindungan,
respon, dan pemulihan), kebakaran (melaksanakan tahap kesiapsiagaan,
pencegahan dan perlindungan respon dan pemulihan) dan banjir
(melaksanakan tahap penaksiran risiko, perlindunan dan pencegahan,
respon, dan pemulihan). Penulis menyarankan Balai Layanan Perpustakaan
Unit Grhatama Pustaka Dinas Perpustakaan Arsip Daerah

Daerah

Istimewa Yogyakarta menyusun kebijakan khusus atau rencana bencana
dalam bentuk tertulis.
Penelitian yang berjudul Kesiapsiagaan Perpustakaan dalam
Menghadapi Bencana Kebakaran ini memiliki perbedaan dengan penelitian
sebelumnya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian dimana
peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi, serta informannya Kepala Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi, Pustakawan, Kasi Program, Kasi Pelestarian
Bahan Pustaka, kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya terletak pada hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan
pada BAB IV.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis peneltian kualitatif deskriptif, yaitu
data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angkaangka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu,
semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang
sudah diteliti.
Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data
untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin
berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen
pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.28
Langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena
atau setting sosial yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan
fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam
penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang
diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang
disajikan dalam laporannya.29
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta. Penelitian ini digunakan
untuk mengetahui bagaimana kesiapsiagaan perpustakan dalam menghadapi
bencana kebakaran.

28

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017).

Hal. 11.
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Albi Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jawa Barat: Jejak.
2019).https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metode+pen
elitian+kualitatif+sugiyono+ebook&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi6z9T27rvlAhW66XMBHXFfA04
Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false. Diakses pada tanggal 29-Okober-2019. Pukul 20.34. Hal. 11.
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B. Lokasi Penelitian
Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Perpustakaan Dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi yang beralamat Jl. Purboyo Kolopaking, Simpang IV
Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.
C. Jenis dan Sumber Data
1.

Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari
sumber utama.30 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil
observasi dari wawancara tidak terstruktur kepada Kepala Perpustakaan,
Sekretaris, Pustakawan, Kasi Program dan Kasubbid Pengolahan dan
Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi.

2.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan
oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.31Data
sekunder dalam penelitian ini adalah buku, e-book, jurnal, sejarah
perpustakaan, undang-undang perpustakaan, struktur organisasi

dan

dokumen lain berhubungan dengan masalah penelitian.
D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang
dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data
penelitian.32
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu:
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (Key
Informan)
30

Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi (Jambi:
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2018) . Hal. 45
31
Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi. Hal. 45
32
Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi. Pedoman Penulisan Proposal & Skripsi. Hal. 45
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2. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
3. Pustawakan
4. Kasi Program
5. Kasubbid Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Observasi
Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek
penelitian.33
Metode observasi peneliti gunakan untuk mengamati keadaan
perpustakaan baik dari segi fisik gedung, fasilitas dan koleksi Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
2. Teknik Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.34 Dalam hal ini, peneliti mengunakan
wawancara tak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar yang akan dipertanyakan.35
Metode wawancara peneliti gunakan untuk memperoleh data secara
langsung yang berhubungan dengan kesiapsiagaan Perpustakaan dalam
menghadapi bencana kebakaran. Adapun wawancara ini dilakukan kepada
informan yang dipilih. Dengan informannya yaitu, Kepala Perpustakaan,
Sekretaris, Pustakawan, Kasi Program, Kasubbid Pengolahan dan
33

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta. 2018). Hal. 66
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Hal. 186
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Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 73
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Pelestarian Bahan Pustaka serta petugas pemadam kebakaran, untuk
medapatkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian
ini.
3.Teknik Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah
kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.36
F. Teknik Analisis Data
1. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.37
2. Penyajian data
Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami
tersebut.38
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi

36

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 124
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 92
38
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 137
37
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atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya remang-remang atau gelap
sehingga setelah diteliti menjadi jelas.39

G. Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai
faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan.
Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (strength)
dan peluang (opportunites), namun secara bersamaan dapat meminimalkan
kelemahan (weak-nesses) dan ancaman (threats).
Analisis

SWOT

mempertimbangkan

faktor

lingkungan

internal

strengths dan weaknesses serta lingkungan eksternal opportunites dan threats
yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor
internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil
suatu keputusan strategi suatu perusahaan.
Analisis SWOT didahului dengan identifikasi posisi perusahaan/institusi
melalui evaluasi nilai faktor internal dan evaluasi nilai faktor eksternal.40
H. Triangulasi
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan

data

dengan

triangulasi,

maka

sebenarnya

peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek
kredibilitas data dengan berbagai teknik data dan berbagai sumber data.41
Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama. Peneliti
menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk

39

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 142
Marimin. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. (Grasindo).Hal.

40

58
41

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 83
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sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk
mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.42

`

42

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Hal. 125
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Sejarah Berdirinya DPAD Provinsi Jambi
Sebelum diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001, Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi (sebelumnya bernama
Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi) berdiri sejak tahun 1980 sesuai
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudyaaan Republik Indonesia
Nomor 0221/a/O/1980 tanggal 2 September 1980, namun baru berjalan pada
tanggal 4 April 1981 yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari
Pusat Pembinaan Perpustakaan Departemen Pendidikan Kebudayaan dan
bertanggung

jawab

langsung

kepada

Kepala

Pusat

Pembinaan Perpustakaan, Direktoral Jenderal Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Pada awal berdirinya (masih bernama Perpustakaan Wilayah Provinsi
Jambi) dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati salah satu gedung
di dalam komplek SMA Negeri 2 Jambi, yang beralamat di Jl. Veteran No.
169 menempati bekas perumahan guru berukuran 95,40 m2. Pada awal
berdiri, perpustakaan mempunyai pegawai yang hanya berjumlah 6 orang dan
ditunjuklah Bapak Ibrahim Budjang, SH sebagai Kepala, Bapak Surul Hendry
D sebagai Bendaharawan serta dibantu oleh HJ.Hinopifah, BBA sebagai
pemimpin proyek Pengembangan Perpustakaan Wilayah Jambi tahun
1980/1981.
Pada tanggal 15 September 1985 Perpustakaan Wilayah Jambi
dipindahkan ke lokasi gedung baru di Jl. Rd. Poerboyo Kolopaking
Telanaipura dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 6 Juni 1988 oleh
Menteri Pendidikaan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr.
Fuad Hasan. Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang
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semakin meningkat akan jasa layanan perpustakaan, pada tanggal 6 Maret
1989 terbit Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan Keppres tersebut Perpustakaan
Nasional

(Perpusnas)

merupakan

Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen (LPND) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Disebutkan dalam kepres
bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan wadah integrasi Perpustakan
Nasional RI, pusat pembinaan perpustakaan dan 26 perpustakaan wilayah
Depdikbud diseluruh Indonesia.
Perpustakaan Nasional memiliki satuan organisasi yang bernama
Perpustakaan Daerah yang berkedudukan di masing-masing Ibu kota Provinsi
yang bertanggung jawab langsung Kepala Perpustakaan Nasional RI dan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan petunjuk
Gubernur. Sejak Kepres Nomor 11 tahun 1989 inilah nama Perpustakaan
WilayahتJambiتberubahتmenjadi“تPerpustakaanتDaerahتJambi”.ت
Perubahan nama tidak sampai disitu saja, pada tahun 1997
Perpustakaan Nasional mengalami perubahan cukup besar di lingkungannya,
yaitu adanya perluasan struktur satuan organisasi yang berada di daerah yang
ditetapkan melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan
Nasional

RI,

dimana

Perpustakaan

Nasional

Provinsi

(sebelumnya

perpustakaan daerah) disejajarkan dengan Lembaga Non Pemerintah lainnya
serta Departemen yang berada di wilayah provinsi. Berdasarkan Keppres
Nomor

50

Tahun

1997

inilah

Perpustakaan

Daerah تJambi تberubah تnama تmenjadi“ تPerpustakaan تNasional تProvinsiت
Jambi”.
Pembentukan Lembaga Kearsipan Provinsi Jambi pada hakikatnya
merupakan implementasi dari amanat Undang-undang No.7 Tahun 1971
tentang Ketentuan-ketentuan pokok kearsipan melalui Perda No.6 Tahun 1996
dibentuklah“تKantorتArsipتDaerahتProvinsiتJambi”تdanتberdasarkanتPeraturanت
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Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
Embrio terbentuknya Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi adalah Subbag
Arsip dan Ekspedisi, bagian Tata Usaha Umum dan Arsip, Biro Umum pada
Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Jambi, dengan tingkat kewenangan
setingkat dengan Eselon V.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yakni sejak diserahkannya
Aset P3D Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi dari Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 22 Maret 2001, maka seluruh
aset Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi diserahkan kepada Pemerintah
Provinsi Jambi. Sehingga sejak bulan Mei 2001 Perpustakaan Nasional
Provinsi Jambi resmi menjadi unit satuan organisasi Pemerintah Provinsi
Jambi.
Dengan terbitnya Perda Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, maka Perpustakaan Nasional
Provinsi Jambiتberubahتnamaتmenjadi“تBadanتPerpustakaanتDaerahتProvinsiت
Jambi”تyangتmerupakanتSatuanتKerjaتPerangkatتDaerah(تSKPD)تPemerintahت
Provinsi Jambi.
Keberadaan perpustakaan saat ini menjadi begitu penting dengan
diterbitkannya Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang
menjadi payung hukum bagi segala aktifitas perpustakaan dan seluruh elemen
pendukungnya meliputi pustakawan, gedung, koleksi, dan pemustaka.
Selanjutnya, berdasarkan Perda Provinsi Jambi No.15 tahun 2008,
bahwa bergabungnya 2 institusi yaitu Badan Perpustakaan Daerah Provinsi
Jambi dengan Kantor Arsip Daerah تProvinsi تJambi تmenjadi“ تBadan
Perpustakaan dan ArsipتDaerah(تBPAD)تProvinsiتJambi.”
Kemudian pada akhir tahun 2016 terbitlah Perda Provinsi Jambi No.8
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jambi serta Pergub Jambi No.46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPAD Provinsi Jambi, maka
37

berubah nama menjadi“ تDinas تPerpustakaan تdan تArsip تDaerah( تDPAD)ت
ProvinsiتJambi” pada awal tahun anggaran 2017.43
2. Visi dan Misi
a. Visi
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas
Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi Jambi harus eksis dan unggul,
konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja
yang berorientasi pada pencapaian hasil yang dituangkan dalam
pernyataan visi
“Mewujudukan

Pelayanan

Prima

Dalam

Bidang

Perpustakaan Dan Kearsipan Yang Baik Menuju Jambi Tuntas
2021”.
Visi diatas merupakan gambaran dan harapan yang ingin dicapai
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi di masa depan,
yakni cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam membentuk
masyarakat informatif dan masyarakat yang sadar arsip.
b. Misi
Dalam rangka mendukung pencapaian visi Dinas Perpustakaan
dan Arsip daerah Provinsi Jambi, maka ditetapkan misi sebagai
berikut:
1) Penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yang efisien
dan efektif untuk mewujudkan Good Governance
2) Pengembangan

sarana

dan

prasarana

serta

pemberdayaan

masyarakat dalam urusan perpustakaan dan kearsipan yang
berkualitas
3) Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan
budaya kerja yang tinggi
43
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4) Penyelamatan kandungan informasi dan pengembangan sistem
perpustakaan serta kearsipan daerah yang terintegrasi dengan
sistem nasional yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
Melalui pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai
dan pihak terkait (Customer dan Stakeholder) dapat mengenali
tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah
Provinsi Jambi serta mengetahui programdan kegiatan yang
sedang akan dilaksanakan, serta hasil dan manfaat yang akan
diraih di masa yang akan datang.44

44

Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dokumentasi catatan lapangan.
Pada 3 Maret 2020. Hal. 6
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3. Srtuktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi
Gambar 4.1
Strukur Organisasi Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi
KEPALA DINAS
3.
H. Syamsurizal, M. Si

4.
KELOMPOK
JABATAN
5.FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN
DAN
6.
ARSIPARIS

SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN

KEPALA SUB
BAGIAN
PROGRAM

SIHARMI, SE

KELOMPOK BIDANG
DEPOSIT,
PENGEMBANGAN
KOLEKSI LAYANAN, DAN
BAHAN PERPUSTAKAAN

KEPALA SEKSI DEPOSIT DAN
PENGEMBANGAN BAHAN
PERPUSTAKAAN

KELOMPOK BIDANG
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN,
PERPUSTAKAAN DAN
PEMBUDAYAAN
KEGEMARAN MEMBACA
MIRZA HASINA, SE.

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
PERPUSTAKAAN

KELOMPOK
BIDANG
KONSERVASI
ARSIP
.

KEPALA SEKSI
PELAYANAN ARSIP

KELOMPOK BIDANG
KONSERVASI ARSIP
.

KEPALA SEKSI
PEMBINAAN ARSIP
DIDI YANHAR

RITA DEWI
UMIYATI, S. Sos
KEPALA SEKSI LAYANAN,
OOTMASI DAN KERJASAMA
PERPUSTAKAAN

KEPALA SEKSI PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
RITA DEWI
TENAGA PERPUSTAKAAN

KEPALA SEKSI
PENGOLAHAN ARSIP

KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN
KEARSIPAN

MASRI, SE. MM
AFRIZAL, A. Ma

KEPALA SEKSI PELESTARIAN
BAHAN PERPUSTAKAAN

RITA DEWI
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN
MEMBACA

KEPALA SEKSI
PENGOLAHAN ARSIP
SRI RAHAYUNINGSIH,
S.Pd

DONNA SIPAHUTAR, A.
Ma

KEPALA SEKSI
PELESTARIAN ARSIP

BADRUDIN SALAM, S.Pd

40
AFRIZAL, A. Ma
RITA DEWI

4. Jumlah Pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi
Tabel 4.1
Jumlah Pustakawan di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi45
No.

Nama

Jabatan

1.

Hasudungan Ambarita, S. Sos

Pustakawan Madya

2.

Mardamsyah, S. Pd.

Pustakawan Madya

3.

Zaharman, S.Pd.

Pustakawan Madya

4.

Irana Firlinawani, S.Pd.

Pustakawan Muda

5.

Zunwanis, S.Pd.

Pustakawan Muda

6.

Rahendra Sudrajat, S.Sos.

Pustakawan Muda

7.

Elisa, S.IP

Pustakawan Muda

8.

Sumintarsih

Pustakawan Muda

9.

Hj. Jasmaniar

Pustakawan Penyelia

10.

Atan Br. Bangun

Pustakawan Penyelia

11.

Arnold Lumbantoruan, A.Ma

Pustakawan Penyelia

12.

Fiona Florence

Pustakawan Penyelia

13.

Wuryani, A. Ma.

Pustakawan Penyelia

14.

Elia Roza, A. Ma.

Pustakawan Penyelia

15.

Mardianto, A.Ma.

Pustakawan Penyelia

16.

Salamuddin, A. Ma.

Pustakawan Mahir

17.

Sofiardi, A.Ma.

Pustakawan Mahir

18.

Mike Aflisa, A.Md

Pustakawan Terampil

45
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5. Koleksi Perpustakaan
Tahun pertama berdirinya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi (dahulu masih Perpustakaan Wilayah Jambi) mempunyai
jumlah koleksi buku sebanyak 4.210 judul = 8.866 eksemplar. Dengan
semakin berkembangnya minat baca masyarakat dari tahun ke tahun,
koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi juga selalu
dikembangkan dengan penambahan melalui dana rutin dari proyek, hadiah
maupun pertukaran antar perpustakaan serta serah simpan karya cetak dan
karya rekam. Sampai dengan tahun anggaran 2018 pengadaan koleksi
Dinas Perpustkaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tahun 2018, maka
koleksi Dinas Perpustakaan Jambi setelah dikurangi dengan koleksi yang
rusak berat, dihadiahkan ke perpustakaan lain, dirotasikan ke perpustakaan
desa dan yang tidak ditemukan, maka koleksi yang ada dan siap
dilayankan berdasarkan klasifikasi adalah sebagai berikut:46
a. Jumlah buku di ruang layanan dewasa berdasarkan klasifikasi
Tabel 4.2
Jumlah buku di ruang layanan dewasa berdasarkan klasifikasi47
KLAS

JENIS

JUMLAH

000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu Murni
Ilmu Terapan
Kesenian
Kesastraan
Sejarah

1.608 Eks
1.418 Eks
8.339 Eks
7.373 Eks
1.251 Eks
987 Eks
9.249 Eks
1.080 Eks
2.478 Eks
1.847 Eks
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b. Jumlah buku di ruang referensi berdasarkan klasifikasi
Tabel 4.3
Jumlah buku di ruang referensi berdasarkan klasifikasi48
KLAS

000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

JENIS

Karya Umum
Filsafat
Agama
Ilmu Sosial
Bahasa
Ilmu Murni
Ilmu Terapan
Kesenian
Sastra
Sejarah
Jumlah 4.193 Eks

EKSEMPLAR

452 eks
61 eks
620 eks
1.315 eks
415 eks
319 eks
475 eks
67 eks
60 eks
409 eks

c. Jumlah koleksi deposit pada tahun 2018
Tabel 4.4
Jumlah koleksi deposit pada tahun 201849
KARYA CETAK
Buku
Buku Kartografi
Surat Kabar Daerah
Majalah/Buletin
Brosur/Leaflat

JUDUL/EKSEMPLAR
6.590 judul/13.397 eks
20 judul
9 judul
12 judul/ 138 eks
120 judul
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d. Jumlah koleksi perpustakaan selain buku
Tabel 4.5
Jumlah koleksi perpustakaan selain buku50
JENIS
Statistik
Bibliografi
Katalog
Accesion List
Kliping Surat
Majalah yan dijilid
Braile
Majalah braile
Kalender Braile
Koran Pusat/Daerah
Majalah hadiah
Majalah Rutin
Brosur

EKSEMPLAR
346 eks
108 eks
65 eks
106 eks
70 eks
240 eks
146 eks
142 eks
12 eks
2.156 eks
2.456 eks
166 eks
10 eks

e. Hingga akhir tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
mempunyai koleksi arsip dengan jumlah sebagai berikut
Tabel 4.6
Koleksi arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi hingga akhir tahun 201851
JENIS ARSIP
Arsip in aktif

JUMLAH
31.445 Berkas

Arsip usul musnah

10.948 Berkas

Statis buku

996 Berkas

Foto digital printing

200 Berkas

Foto gambar

400 Berkas
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Peta kartografi

10.262 Berkas

Peta arsitektur

268 Berkas

Buku dari akusisi kabupaten kerinci

10 Berkas

Arsip yang didapat saat pengolahan

24 Berkas

6. Sarana dan Prasarana
a. Aset
Gedung Perpustakaan
Pada tahun-tahun pertama berdirinya Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi (masih Perpustakaan Wilayah Provinsi
Jambi), yakni dari tahun anggaran 1981/1982 sampai dengan tahun
anggaran 1985/1986, menempati gedung sementara yang berlokasi di
komplek SMPN 2 Jambi Jl. Veteran No.169 Jambi, dengan luas
bangunan95,40 m2.
Perkembangan gedung perpustakaan di Jl. RD. Poerboyo Kolo
paking (dulu Jl. Melur II) Telanaipura, yang dimulai dari Tahun
Anggaran 1982/1983, 1983/1984, 1984/1985 dan 1985/1986 dengan
dana proyek pengembangan Perpustakaan Jambi dengan luas
bangunan 1.500 m2berlantai tiga, mulai ditempati pada tanggal 15
Desember 1985. Sedangkan peresmian pemakaianya oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Fuad Hasan, dilakukan pada
tanggal 06 Juni 1988.
Disamping gedung kantor. Juga terdapat bangunan rumah
Dinas type 70 dibangun annex dengan pembangunan gedung lantai ke3 tahun anggran 1985/1986.52
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Gedung Arsip
Untuk gedung Arsip sendiri saat ini masih bergabung dengan
Badan Penelitian Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi
Jambi, dan gedung Arsip memiliki depo tersendiri untuk menyimpan
arsip.53
Kendaraan Operasional
Sejak tahun 1981 hingga sekarang. Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi telah memiliki 62 unit kendaraan yang
terdiri dari motor dinas, mobil dinas, mobil perpustakaan keliling dan
mobil sadar arsip. Adapun rincian dari kendaraan operasional yang
dimiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, sebagai
berikut.
Tabel 4.7
Kendaraan Operasional
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi54
KONDISI
JENIS

BAIK

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

Roda 4

13 unit

-

9 unit

Roda 2

36 unit

2 unit

2 unit

Aset Lainya
Selain dari poin-poin sebelumnya, ada beberapa asset yang
tersimpan dan dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi, seperti alat-alat kantor dan rumah tangga, jaringan,
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buku-buku perpustakaan serta aset rusak berat yang tidak terpakai lagi
namun masih dalam status milik Negara.55
7. Waktu Layanan
Sistem layanan yang diberikan kepada seluruh pemustaka adalah
sistem terbuka atau Open Acces System. Artinya para pemustaka diberi
kebebasan untuk mencari, memilih dan mengambil sendiri koleksi yang
diinginkan langsung ke rak koleksi yang tersedia.
Adapun jadwal kunjungan adalah sebagai berikut :
Senin s/d Jumat : 08.00 – 17.00 WIB
Sabtu
: 09.00 – 15.00 WIB
Minggu dan libur nasional tutup56
8. Sumber Daya Manusia
Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi mempunyai sumber daya manusia (SDM)
sebanyak 127 orang pegawai yang terdiri dari:
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Gambar 4.2
Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi57
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Gambar 4.3
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan para pegawai
Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Jambi58
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9. Keanggotaan
Adapun syarat menjadi anggota :
a.

Mengisi formulir permohonan menjadi anggota;

b.

Menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar

c.

Menyerahkan foto copy kartu pelajar atau kartu mahasiswa (bagi
pelajar dan mahasiswa);

d.

Menyerahkan surat keterangan dari kepala dinas/instansi (bagi
karyawan) dan surat keterangan dari lurah (untuk umum);

e.

Pendaftaran anggota tidak dipungut bayaran (gratis)59

10. Layanan Perpustakaan
sistem layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi bersifat terbuka untuk umum dimana siapapun
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boleh datang ke Perpustakaan untuk membaca dan menjadi anggota
perpustakaan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah
ditetapkan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan
tidak memungut biaya apapun dari setiap administrasi calon anggota
perpustakaan.
a. Layanan di tempat, antra lain:
1). Layanan Sirkulasi
Pelayanan

ini

diberikan

kepada

anggota

perpustakaan

(dibuktikan dengan kartu anggota Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi). Setiap anggota berhak meminjam 2 (dua)
buah buku dalam waktu satu minggu, setelah itu dapat diperpanjang
kembali. Buku yang dipinjam harus dikembalikan tepat waktu,
sesuai dengan tanggal yang tertera pada data di slip.
2). Layanan Dewasa
a) Layanan peminjaman buku;
b) Layanan pengembalian buku;
c) Layanan pembuatan kartu anggota;
d) Layanan perpanjangan kartu anggota;
e) Layanan bebas pustaka;60
3). Layanan Anak-anak
a) Layanan peminjaman buku
b) Layanan pengembalian buku
c) Layana story telling
d) Layanan referensi/rujukan

60
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b. Layanan Keluar ( Ektensi), antra lain :
1). Layanan perpustakaan mobil keliling
Layanan perpustakaan mobil keliling TBM, yaitu layanan
yang dilaksanakan ke pos-pos layanan perpustakaan keliling di
lokasi sebagai berikut :
a) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lavenda;
b) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Bougenville;
c) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pinang Merah;
d) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Seroja Aur Duri;
e) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Eka Jaya;
f) Dll.
Layanan perpustakaan mobil keliling car free day, yaitu
layanan yang dilaksanakan ke lokasi car free day kawasan
perkantoran Provinsi Jambi setiap hari Minggu pagi.
2) Layanan perpustakaan terpadu
Layanan
perpustakaan

perpustakaan
yang

terpadu

dilaksanakan

merupakan

layanan

bersama-sama

dengan

perpustakaan yang sudah ada di tempat/pos-pos layanan.
3) Layanan rotasi buku
Layanan rotasi buku merupakan layanan yang dilaksanakan
dalam rangka pengembangan dan kerjasama layanan perpustakaan
guna memenuhi kebutuhan buku-buku yang diminati pemustaka
yang berada di Perpustakaan Kabupaten dan Kota se-Provinsi
Jambi.61
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B. Hasil dan Pembahasan/ Analisis
1.

Kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
Kesiapsiagaan

merupakan

salah

satu

bagian

dari

proses

manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang
berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu
elemen penting dari kegiatan pengurangan resiko bencana yang bersifat
pro-aktif, sebelum terjadinya bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
a.

Prevention (Pencegahan)
Perpustakaan

rentan

sekali

terhadap

ancaman

bahaya

kebakaran, karena mengingat isi yang terkandung di dalam
perpustakaan merupakan bahan yang berasal dari kertas, kayu dan juga
elektronik. Selain itu juga menyangkut jiwa manusia yang berada di
dalam perpustakaan. Penyebab timbulnya kebakaran bisa ditimbulkan
dari hubungan arus pendek listrik pada instalasi listrik dalam satu
bangunan, sambaran petir yang mengenai bahan mudah terbakar,
kesengajaan seseorang karena berbagai sebab. Bencana kebakaran ini
sulit untuk diperbaiki jika terjadi pada koleksi perpustakaan. Beda
dengan bencana gempa dan banjir masih bisa di perbaiki dengan
menggunakan suatu peralatan. Seperti, misalnya koleksi yang basah
terkena banjir, bisa diperbaiki dengan menggunakan alat pengering
supaya koleksinya tidak berjamur.
Sebagai

tindakan

pertama

seharusnya

perpustakaan

mempersiapkan keamanan perpustakaan dan kelengkapan peralatan
pemadam kebakaran terhadap gedung sebelum bencana terjadi di
perpustakaan.
Pencegahan merupakan tahap yang memuat langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh lembaga perpustakaan/kearsipan untuk
52

mengidentifikasi penyebab bencana kebakaran. Kegiatan ini mencakup
prosedur atau peralatan yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana
kebakaran, dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang dihadapi
dalam bencana kebakaran. Adapun tahap pencegahannya:
1) Pemeriksaan rutin terhadap bangunan tempat penyimpanan
koleksi
Tempat

peyimpanan

koleksi

merupakan

gedung

perpustakaan, sebagai tempat penyimpanan koleksi yang di
dalamnya terdapat ilmu pengetahun dan informasi penting, maka
perpustakaan harus melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang
bisa menimbulkan kebakaran terhadap bangunan atau gedung
perpustakaan dan nantinya berdampak kepada keselamatan jiwa
manusia yang berada di dalam perpustakaan. Sebagaimana yang
dijelaskan oleh Bapak Zulkarnain selaku Sekretaris Dinas
Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang

pemeriksaan rutin tempat penyimpanan koleksi dalam wawancara
berikut ini:
“Palingan تdisini تkita تmelakukan تpreventiv, supaya tidak
terjadi korsleting kita melakukan pengecekan isolasi
listriknya secara berkala. Kita mengingatkan kepada
pegawai disini, mereka kadang-kadang lupa, waktu apel
tolong karena sudah diluar jam kerja stop kontak tolong
dicabut, untuk mencegah konslet, mencegah kebakaran
palingتituتpreventivتyangتdilakukan.”62
Namun sedikit berbeda apa yang disampaikan oleh Ibu
Elisa selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi tentang pemeriksaan rutin terhadap bangunan
tempat penyimpanan koleksi dalam bentuk wawancara sebagai
berikut:
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“Pemeriksaanتyangتdilakukan perpustakaan itu memeriksa
listrik,
karena
tegangan
listrik
disini
tinggi,
pemeriksaannya tidak rutin seperti dulu, mungkin sekarang
kebijakannya berbeda. Dulu pemeriksaannya rutin dan
diperiksa misalnya ada korslet mengeluarkan api, tapi tidak
sampai terjadi kebakaran. Kalau pemeriksaan listrik ini
dilakukanتolehتbagianتrumahتtangga.”63
Masih tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan
oleh

informan

sebelumnya,

berikut

ini

pendapat

yang

dikemukakan oleh Bapak Hasudungan selaku pustakawan di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang
pemeriksaan rutin terhadap bangunan tempat penyimpanan koleksi
dalam bentuk wawancara berikut:
“Kalau تuntuk تpemeriksaan تbangunan تkita تdi

sini

melakukan pengecekan listrik, itu yang dilakukan untuk
melindungi

perpustakaan

supaya

terhindar

dari

bencana

kebakaran, yang melakukan pemeriksaan listrik di sini itu bagian
rumah tangga.”64
Hal yang samapun juga lebih dijelaskan oleh Bapak
Nurmansyah selaku Kasi Program di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang pemeriksaan rutin terhadap
bangunan tempat penyimpanan koleksi dalam bentuk wawancara
sebagai berikut:
“Pengecekan تyang تdilakukan تpada تbangunan تada, تyaituت
pengecekan masalah kabel listrik, misalnya pada saat
pengecekan AC kami langsung ceki-in kabel listrik, karena
di perpustakaan itu full AC. Nantinya pembagian listrik di
kantor harus bagus, maka saat servis AC kita langsung cek
listriknya, salah satu penyebab kebakaran kan rata-rata dari
arus pendek listrik. Hampir setiap tahunlah kita panggil
tukang ngecek AC, pengecekan dibagi per ruangan, karena
63
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AC ruangan, kalau kita tidak bagi sebesar apapun ruangan
di kantor itu akan sering turun listriknya. Awal-awal
seperti itu dulu, full AC sering turun listriknya, makanya
waktu tukang AC servis perbaikan AC langsung saya suruh
bagi pembagian lantai1, lantai 2 dan lantai 3. Jalur khusus
AC ada, jalur khusus colokan listrik ada, jalur khusus
lampu ada. Pengecekan dilakukan 3-6 bulan sekali, tapi
tetap saya panggil tukang untuk memeriksa listrik
walaupun kadang tidak ada masalah dengan AC. Nah
itulah antisipasi pencegahan terhadap bencana kebakaran
dariتaspekتarusتpendekتlisrtikتyangتkamiتlakukan.”65
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan rutin terhadap
bangunan tempat penyimpanan koleksi yaitu pemeriksaan AC
yang membutuhkan daya listrik yang tinggi dan pemeriksaan
listrik yang dianggap dapat menjadi penyebab kebakaran,
pemeriksaannya dilakukan hampir setiap tahun dalam selang
waktu 3-6 bulan. Selain pemeriksaan terhadap bangunan, pada
waktu apel pagi juga diingatkan kembali kepada seluruh pegawai
perpustakan untuk tidak lupa memperhatikan stop kontak yang
belum dicabut kalau sudah di luar jam kerja. Kegiatan ini
merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi terhadap bencana
kebakaran.
2) Pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan pemadam
kebakaran
Pemeriksaan

rutin

terhadap

kelengkapan

peralatan

pemadam kebakaran penting dilakukan, karena peralatan ini
merupakan pertolongan pertama yang digunakan jika terjadi
bencana kebakaran di perpustakaan. Pemeriksaan ini dilakukan
65
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untuk mengetahui apakah masih bisa digunakan atau harus diganti
dengan melakukan pengisian ulang. Kegiatan ini dilakukan untuk
memperkecil resiko bencana kebakaran. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Syamsulrizal selaku Kepala Dinas
Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Provinsi

Jambi

tentang

pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan pemadam
kebakaran dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Pemeriksaan تterhadap تkelengkapan تperalatan تPemadamت
Kebakaran dilakukan satu tahun sekali oleh Dinas Pemadam
Kebakaran, karena peralatannya memilki ekspayer jadi isinya
digantiتsatuتtahunتsekali.”66
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Zulkarnain
selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi tentang pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan
pemadam kebakaran dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Pemeriksaan تalat تpemadam تkebakaran تsatu تtahun تsekaliت
dilakukan dari Dinas Pemadam kebakaran, alatnya itu
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pemeriksaan itu bagian
wilayah mereka, kita tidak tahu cairan apa namanya itu kita
tidak tahu. Jadi kalau untuk pemeriksaannya kita tinggal
panggilتDinasتPemadamتKebakaran”67
Masih tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh
informan sebelumnya berikut ini menurut Ibu Elisa selaku
pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi tentang pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan
pemadam kebakaran dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
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“Pemeriksaan rutin terhadap peralatan pemadam kebakaran
itu ada, perpustakaan sudah menyediakan APAR (Alat Pemadam
Kebakaran) kalau untuk pemeriksaan teknislahتyangتtahu”68
Sama halnya dengan penuturan informan sebelumnya
pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Hasudungan selaku
pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi menyangkut hal yang berkaitan dengan pemeriksaan rutin
terhadap peralatan pemadam kebakaran dalam wawancara berikut
ini:
“Pemeriksaanت

peralatanت

pemadamت

kebakaranت

ituت

pemeriksaan APAR (Alat Pemadam Kebakaran Ringan) satu tahun
sekali.”69
Namun tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Bapak
Nurmansyah selaku Kasi Program di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam wawancara kali ini mengenai
pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan pemadam
kebakaran adalah sebagai berikut:
“Kalauتuntukتperalatanتpemadamتkebakaranتtahunتkemarenت
waktu pengecekan dari Dinas Pemadam Kebakaran, perpustakaan
belumتsesuaiتstandarتruanganتdanتgedungnya.”70
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No: PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan BAB III Pemeliharaan
Pasal 11 menyatakan:
(1)

Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua)
kali dalam setahun, yaitu:
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1. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan;
2. Pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan
Pasal 12
(1) Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan seperti
tersesbut pasal 11 ayat (1) a :
Untuk alat pemadam api jenis carbon dioxida (CO2)
harus diperiksa dengan cara menimbang serta
mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera
pada alat pemadam api tersebut, apabila terdapat
kekurangan berat sebesar 10% tabung pemadam api
itu harus diisi kembali sesuai dengan berat yang
ditentukan.
Pasal 13
(1) Pemeriksaan jangka 12 (dua belas) bulan seperti
tersebut pasal 11 ayat (1) b:
Untuk alat pemadam api ringan jenis tepung kering
(dry

cemical)

dilakukan

pemeriksaan

dengan

membuka tutup kepala secara hat-hati dan dijaga
supaya tabung dalam posisi berdiri tegak.71
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan
peralatan pemadam kebakaran setiap satu tahun sekali, yang
diperiksa langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
Peralatan pemadam kebakaran yang tersedia di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu jenis APAR (Alat Pemadam
Api Ringan) isi di dalamnya powder atau tepung dengan berat
71
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isinya 1kg yang diletakkan di lantai satu dan lantai dua saja dan
berjumlah semuanya tiga botol tabung. Peralatan yang ada belum
lengkap dan belum sesuai dengan standar ruang gedung
perpustakaan.
3) Menandai dan Mengamankan Koleksi yang sangat penting
dan koleksi yang sensitif dari ancaman api.
Kegiatan ini penting dilakukan di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi untuk memprioritaskan koleksi apa
yang penting diselamatkan jika terjadi bencana kebakaran di
perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki koleksi-koleksi yang
penting seperti koleksi referensi dan koleksi yang lebih penting
lagi yaitu koleksi deposit baik berbentuk cetak maupun karya
rekam, karena koleksi deposit ini merupakan kumpulan dokumen
dan kegiatan dari suatu instansi dan masyarakat dari setiap daerah
yang berada di dalam wilayah Provinsi Jambi. Pembuatan
duplikasi (back-up) terhadap koleksi perpustakaan juga diperlukan
untuk meminimalisir kemungkinan hilangnya koleksi secara
menyeluruh

apabila

terjadi

bencana

kebakaran

di

Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Ibu Elisa selaku pustakawan di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang menandai
dan mengamankan koleksi yang sangat penting dan koleksi yang
sensitif dari ancaman api dalam bentuk wawancara sebagai
berikut:
“Koleksi تdeposit تyang تmenjadi تprioritas تkarena تitu تlangkaت
dan susah didapatkan, baru sebagian yang dilakukan back-up
terhadapتkoleksiتdeposit.”72
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Namun tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh
Bapak Mardamsyah selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi mengenai hal menandai dan
mengamankan koleksi yang penting dan koleksi yang sensitif dari
ancaman api dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Koleksi تyang تpenting تdi تperpustakaan yaitu koleksi
deposit,ya salah satunya mengamankan koleksi dengan mengalih
mediakan koleksi fisik menjadi koleksi digital, tetapi baru sebagian
saja koleksi deposit yang sudah dialih mediakan, karena alatnya
sudahتrusak”73
Hal yan serupa juga disampaikan oleh Bapak Hasudungan
selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi mengenai hal yang berkaitan dengan menandai dan
mengamankan koleksi yang penting dan koleksi yang sensitif dari
ancaman api dalam wawancara sebagai berikut:
“Lebih mengamankan koleksi deposit yang paling penting
denganتmembuatتduplikasiتkoleksinya.”74
Sama halnya dengan penuturan informan sebelumnya
pernyataan yang serupa juga disampaikan lebih jelas oleh Bapak
Tamrin selaku Kasubbid Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
menyangkut

hal

yang

berkaitan

dengan

menandai

dan

mengamankan koleksi yang sangat penting dan koleksi yang
sensitiv dari ancaman api dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Koleksi penting yaitu koleksi deposit, sebab itu merupakan
terbitan-terbitan Jambi di situ, itulah koleksi yang harus
dijaga dan diselamatkan. Kalau koleksi monograf ini
mungkin terbitannya aja yang baru tapi isinya masih yang
73
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lama, tetapi koleksi di deposit tidak. Untuk
mengamankannya dalam bentuk alih media untuk duplikasi
yang bentuk fisik ke dalam bentuk digital, tapi di sini belum
banyak, baru sebagian koleksi deposit yang sudah
diduplikasi. Kemaren alatnya rusak jadi stop, tapi sekarang
alatnya sudah ada yang baru belum digunakan karena
Sumber Daya Manusianya sudah tidak ada mereka sudah
pindah. Jadi belum digunakan alatnya berupa mesin
scanner.”75
Berdasarakan wawancara dengan informan di atas maka
dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi hanya mengamankan sebagian koleksi deposit
dengan melakukan duplikasi dalam bentuk alih media. Koleksi
deposit dianggap sebagai koleksi yang paling penting dan langka,
susah didapatkan karena koleksi deposit merupakan koleksi
terbitan-terbitan yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
4) Memberikan pelatihan kepada staff mengenai teknik-teknik
penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran.
Pelatihan mengenai teknik-teknik penyelamatan jika terjadi
bencana kebakaran di perpustakaan penting di lakukan karena
perpustakaan merupakan tempat meyimpan koleksi buku dan
material lain yang mudah terbakar. Pelatihan ini bertujuan
memberikan pemahaman kepada satpam, pustakawan dan staff
perpustakaan tentang cara menggunakan APAR (Alat Pemadam
Api Ringan), hydran dan lain-lain dengan tepat dan benar untuk
menanggulangi kebakaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh
Bapak Syamsulrizal selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi tentang memberikan pelatihan kepada staff
mengenai teknik-teknik penyelamatan apabila terjadi bencana
kebakaran dalam wawancara sebagai berikut ini:
75
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“Kalau تuntuk تpelatihan تteknik تpenyelamatan تbencana تkitaت
belumتmemberikanتpelatihanتituتkepadaتstaffتperpustakaan.”76
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Zulkarnain
selaku Sekretaris di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi menyangkut hal memberikan pelatihan kepada
staff mengenai teknik-teknik penyelamatan apabila terjadi bencana
kebakaran dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Untuk تsekarang تini تperpustakaan تbelum تmelaksanakanت
pelatihan kepada staff mengenai bagaimana teknik penyelamatan
jika terjadi bencana kebakaran di perpustakaan.”77
Sama halnya dengan penuturan informan sebelumnya
pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Elisa selaku
pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi menyangkut hal yang berkaitan dengan memberikan
pelatihan kepada staff mengenai teknik-teknik penyelamaatan
apabila terjadi bencana kebakaran dalam wawancara berikut ini
adalah sebagi berikut:
“Tidak تpernah تdiadakan pelatihan kepada staff mengenai
teknik-teknik penyelamatan jika terjadi bencana kebakaran di
perpustakaan.”78
Masih sama dengan apa yang disampaikan oleh informan
sebelumnya berikut ini penuturan yang diungkapkan oleh Bapak
Hasudungan dan Bapak Mardamsyah selaku pustakawan di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi terkait hal yan
berkaitan dengan memberikan pelatihan kepada staff mengenai
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teknik-teknik penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran
berdasarkan wawancara berikut ini:
“Belum تada تdilakukan تpelatihan تtentang تpenanggulanganت
bencana kebakaran kepada staff perpustakaan.”79
Pendapat yang sama dengan informan sebelumnya juga
disampaikan oleh Bapak Tamrin selaku Kasubbid Pengolahan dan
Pelestarian Bahan Pustaka mengenai hal yang berkaitan dengan
memberikan

pelatihan

kepada

saff

mengenai

teknik-teknik

penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran dalam wawancara
sebagai berikut:
“Selama
mengenenai

ini

teknik

belum

ada

penyelamatan

melakasanakan
apabila

terjadi

pelatihan
bencana

kebakaran.”80
Tidak jauh berbeda dari informan sebelumnya pernyataan
yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nurmansyah selaku Kasi
Program di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
mengenai hal yang menyangkut dengan memberikan pelatihan
kepada staff mengenai teknik-teknik penyelamatan apabila terjadi
bencana kebakaran dalam wawancara berikut ini:
“Pelatihanتstaffتmengenaiتpenanggulanganتbencanaتbelumتadaت
dilakukan.”81
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jami belum memberikan pelatihan kepada staff mengenai
teknik penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
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5) Mengasuransikan gedung dan koleksi untuk meminimalisir
kerugian resiko ekonomi apabila terjadi bencana kebakaran.
Kesadaran akan pentingnya sebuah perlindungan atas
berbagai macam resiko bencana yang bisa terjadi dan menimpa
perpustakaan adalah salah satu tindakan yang penting dilakukan,
karena mengasuransikan gedung dan koleksi dapat memberikan
jaminan atas kerusakan yang dialami oleh perpustakaan dan dapat
membantu biaya yang dibutuhkan akibat peristiwa yang tidak
diinginkan terjadi di perpustakaan. Sebagaimana apa yang telah
disampaikan

Bapak

Syamsulrizal

selaku

Kepala

Dinas

Perpustakaan dan Bapak Zulkarnain selaku sekretaris Dinas
Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Provinsi

Jambi

tentang

mengasuransikan gedung dan koleksi untuk meminimalisir
kerugian resiko ekonomi apabila terjadi bencana kebakaran dalam
wawancara sebagai berikut:
“Perpustakaan تbelum تmengasuransikan تgedung تdan تkoleksiت
perpustakaan.”82
Namun tidak berbeda dengan informan sebelumnya
pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Elisa selaku
Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi menyangkut hal yang berkaitan dengan mengasuransikan
gedung dan koleksi untuk meminimalisir kerugian resiko ekonomi
apabila terjadi bencana kebakaran dalam wawancara berikut ini:
“Belum ada, karena sampai sekarang belum dilakukan
asuransiتgedungتdanتkoleksiتperpustakaan.”83
Hal yang serupa dengan informan sebelumnya juga
disampaikan oleh Bapak Hasudungan dan Bapak Mardamsyah
82
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selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi

Jambi

menyangkut

hal

yang

berkaitan

dengan

mengasuransikan gedung dan koleksi untuk meminimalisir kerugian
resiko

ekonomi

apabila

terjadi

bencana

kebakaran

dalam

wawancara berikut adalah:
“Perpustakaan belum mengasuransikan gedung dan koleksi
perpustakaan. Jadi gedung dan koleksi perpustakan belum ada
asuransinya.”84
Masih

tidak

berbeda

dengan

informan

sebelumnya

pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Tamrin selaku
Kasubbid Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mengasuransikan
gedung dan koleksi untuk meminimalisir kerugian resiko ekonomi
apabila terjadi bencana kebakaran dalam wawancara sebagai
berikut:
“Kalau تuntuk تmelakukan تasuransi تterhadap تgedung تdanت
koleksi perpustakaan memang belum ada melakukannya.”85
Sama halnya dengan infroman sebelumnya pernyataan yang
serupa juga disampaikan oleh Bapak Nurmansyah selaku Kasi
Program di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
mengenai hal yang terkait dengan mengasuransikan gedung dan
koleksi untuk meminimalisir kerugian resiko ekonomi apabila
terjadi bencana kebakaran dalam wawancara sebagai berikut:
“Untuk تasuransi تgedung تdan تkoleksi تperpustakaan تkitaت
belumتada.”86
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Menurut ketentuan pasal pasal 246 KUHD. Asuransi dan
Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya
akibat dari suatu evenemen (peristiwa yang tidak pasti).
Tujuan asuransi:
a. Pengalihan Risiko
Tertanggung

mengadakan

asuransi

dengan

tujuan

mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau
jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan
asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada
penanggung.
b. Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka
kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang
besarnya

seimbang

dengan

jumlah

asuransinya.

Dalam

prakteknya kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian
(partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss).87
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi belum mengasuransikan gedung dan koleksi untuk
meminimalisir kerugian risiko ekonomi apabila terjadi bencana
kebakaran.
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6) Melaksanakana analsis risiko bencana di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
Tujuan

dari

analisis

risiko

bencana

adalah

untuk

mengidentifikasi bencana yang menjadi ancaman terbesar bagi
perpustakaan dan koleksi. Dengan mengembangkan suatu
prosedur untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi jika
bencana terjadi di perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi berada di dataran tinggi dan kecil
kemungkinan terjadinya banjir begitu juga dengan bencana gempa
bumi.

Ancaman

terbesar

bencana

yang

bisa

terjadi

di

perpustakaan yaitu kebakaran, yang bisa disebabkan dari arus
pendek dan pemakaian daya listrik yang berlebihan, dari perilaku
pemustaka dan puntung rokok. Untuk mengurangi risiko bencana
tersebut

yang

mungkin

terjadi,

perpustakaan

hendaknya

menyesuaikan langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi
bencana kebakaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu
Elisa selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi

Jambi

mengenai

hal

yang

berkaitan

dengan

melaksanakan analisis risiko bencana di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam wawancara berikut ini:
“Melaksanakan تanalisis تrisiko bencana ada, makanya dari
itu kita melakukan pemeriksaan terhadap lisrtik itu tadi, kan yang
mungkin terjadi itu kebakaran kalau banjir tidak mungkin karena
gedung berada didataranتtinggiتdanتkalauتgempaتjauhتsekali.”88
Hal

yang

samapun

juga

disampaikan

oleh

Bapak

Hasudungan dan Bapak Mardamsyah selaku pustakwan di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang melakukan
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analisis resiko bencana di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“yangتmungkin تmenjadi تrisiko bencana yang bisa terjadi di
perpustakaan ya bencana kebakaran berasal dari listrik. Kalau
gempaتdanتbanjirتkecilتkemungkinanتterjadiتdiتsini.”89
Masih

sama

apa

yang

disampaikan

oleh

informan

sebelumnya pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak
Tamrin selaku Kasubbid Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang
melakukan analisis risiko bencana di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi dalam wawancara sebagai berikut:
“Kalau تDinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi inikan gedungnya berada di kawasan yang jauh dari
ancaman banjir kemungkinan terjadi banjir jauh sekali, tetapi kita
jaga-jaga juga perpustakaan ini rentan terhadap api, bencana yang
mungkin bisa terjadi ya kebakaran karena di sinikan semuanya
memakai listrik tapi selama ini belum pernah terjadi kebakaran,
semogaتsajaتdijauhkanتdariتhalتsepertiتitu.”90
Masih tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan
oleh

informan

sebelumnya

berikut

ini

pernyataan

yang

diungkapkan oleh Bapak Nurmansyah selaku Kasi Program Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi menyangkut hal
yang berkaitan dengan melakukan analisis risiko bencana di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk
wawancara sebagai berikut:
“Pertama تdapur تkita تtidak تpunya, تkawasan تperpustakaanت
bebas asap rokok, kemungkinan kebakaran itu kecil dari hal
89
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seperti itu. Paling dominan yang paling besar terjadi
kebakaran dari arus pendek listrik. Nah, hampir setiap
tahunlah tukang ngecek AC, ya kita suruh sekalian ngecek
listrik.”91
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi telah melakukan analisis risiko bencana di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yaitu yang menjadi
resiko bencana di perpustakaan bencana kebakaran bisa disebabkan
oleh arus pendek lisrtik yang rentan terjadi di perpustakaan.
b.

Planning (Perencanaan)
Tahap perencanaan merupakan langkah-langkah yang dibuat
oleh perpustakaan untuk menentukan langkah yang tepat dan benar
dalam menghadapi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi. Langkah-langkah yang dibuat antara
lain:
1) Membuat suatu pedoman dan kebijakan penanggulangan
bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi.
Tujuan membuat pedoman dan kebijakan penanggulangan
bencana kebakaran yaitu supaya bisa mengontrol dan mengetahui
apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana kebakaran.
Dengan adanya pedoman itu akan mendorong orangg-orang untuk
selalu ingat akan keamanan dan keselematan baik terhadap
keselamatan jiwa manusia, koleksi dan bangunan perpustakaan.
Kebijakan yang dibuat hendaknya mencakup langkah-langkah
pencegahan sebelum terjadi bencana, tanggapan ketika terjadi
bencana dan perbaikan yang akan dilakukan setelah terjadi
bencana kebakaran. Kegiatan ini tidak bisa berjalan tanpa dilatih
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secara berkala, supaya tidak panik dan tahu apa yang harus
dilakukan dalam keadaan darurat. Sebagaimana yang disampaikan
oleh Bapak Syamsulrizal selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang membuat suatu pedoman dan
kebijakan

penanggulangan

bencana

kebakaran

di

Dinas

Perustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk
wawancara sebagai berikut:
“Belum تada pedoman dan kebijakan penanggulangan
bencana kebakaran. Sebenarnya kita gedung ini mempunyai
SOP (Standar Operasional Prosedur) karena dalam memberi
pelayanan mulai dari lantai bawah sampai atas kan
ruangannya sudah pakai AC termasuk racun apinya,
menghindar dari tempat-tempat hal-hal yang bisa memicu
kebakaran. Kalau perpustakaan ini rentan hal masalah
kebakaran ya kan, karena buku di sini kertas dan kayu
semua kena api sedikit pasti menyebar. Disini kita samasama menjaga untuk hal-halتsepertiتitu.”92
Pendapat yang serupa dengan informan sebelumnya juga
disampaikan oleh Bapak Zulkarnain selaku Sekretaris di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi menyangkut hal
yang

berkaitan

membuat

suatu

pedoman

dan

kebijakan

penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Perustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk wawancara berikut ini:
“Kalau تpedoman dan kebijakan penanggulangan bencana
kebakaran di sini belumتpunya.”93
Hal yang samapun juga disampaikan oleh Ibu Elisa yang
merupakan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi tentang membuat suatu pedoman dan kebijakan
penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Perustakaan dan
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Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk wawancara adalah
sebagai berikut:
“Setahu

saya

belum

ada

pedoman

dan

kebijakan

penanggulanganتbencanaتkebakaran.”94
Masih tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh
informan sebelumnya berikut ini pernyataan yang disampaikan
oleh

Bapak

Hasudungan

sebagai

pustakawan

di

Dinas

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi menyangkut hal
yang berkaitan dengan membuat suatu pedoman dan kebijakan
penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Perustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk wawancara sebagai
berikut:
“Belumتada,تkalauتmasukتkonsepتdisasterتplanning kita belum
berfikir sejauh itu dan keamanan segala macamnya belum ada.
Sekarang apa lagi gedungnya bertingkat seharusnya ada
disaster planning. Bahkan kita harus dilatih dari Sumber Daya
Manusia, satpam sampai pimpinan sudah mengerti itu disaster
planning.”95
Sama halnya dengan penuturan informan sebelumnya
pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Nurmansyah yang
merupaka Kasi Program di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi tentang membuat suatu pedoman dan kebijakan
penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Perustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Untukتituتkitaتbelumتadaتmembuatتpedomanتdanتkebijakanت
mengenaiتpenanggulanganتbencanaتkebakaran.”96
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
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Provinsi Jambi belum membuat suatu pedoman dan kebijakan
penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Perustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi.
2) Memilih dan menentukan staff utama dan staff cadangan
untuk tergabung dalam tim penanggulangan bencana
kebakaran.
Satu orang harus ditunjuk sebagai ketua tim yang memiliki
pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam menanggulangi
bencana kebakaran. Tiap-tiap anggota tim harus dilatih untuk
senantiasa harus siap dalam menanggulangi bencana kebakaran dan
melakukan evakuasi. Tanggung jawab dan wewenang yang
diberikan juga harus dipaparkan secara jelas untuk mengoptimalkan
kinerja penaggulangan bencana kebakaran. Nomor telepon anggota
tim yang dapat dihubungi jika terjadi bencana kebakaran juga harus
dipasang di lokasi strategis untuk mempermudah pertolongan
pertama

terhadap

bencana

kebakaran.

Sebagaimana

yang

diungkapkan oleh Bapak Zulkarnain yang merupakan Sekretaris
Dinas Perustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang
memilih dan menentukan staff utama dan staff cadangan untuk
tergabung dalam tim penanggulangan bencana kebakaran dalam
bentuk wawancara sebagai berikut:
“Kalauتtimتkhususتdariتstaffتuntukتmengatasiتbencanaتtidakت
ada, kalau terjadi bencana kebakaran kita menghubungi Dinas
PemadamتKebakaranتuntukتmengatasiتbencanaتkebakaran.”97
Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Elisa yang
merupakan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi mengenai hal yang berkaitan memilih dan
menentukan staff utama dan staff cadangan untuk tergabung dalam
97
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tim penanggulangan bencana kebakaran dalam bentuk wawancara
berikut ini:
“Tim تpenanggulangan تbencana تkebakaran تdari تStaff تtidakت
ada”98
Masih sama dengan informan sebelumnya pernyataan yang
sama juga disampaikan oleh Bapak Hasudungan selaku pustakawan
di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang
memilih dan menentukan staff utama dan staff cadangan untuk
tergabung dalam tim penanggulangan bencana kebakaran dalam
bentuk wawancara adalah sebagai berikut:
“Untukتtimتkhususتpenanggulanganتbencanaتkebakaranتdariت
staffتتkitaتtidakتada.”99
Sama halnya dengan penuturan informan sebelumnya
pernyataan yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Nurmansyah
yang merupakan Kasi Program di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah provinsi Jambi yang berkaitan dengan memilih dan
menentukan staff utama dan staff cadangan untuk tergabung dalam
tim penanggulangan bencana kebakaran dalam bentuk wawancara
berikut ini:
“Kalau تdi

sini

belum

ada

tim

khususnya

untuk

penanggulanggan bencana kebakaran. Sama seperti rumah sakit itu
kan ada dibentuk tim khusus yang akan bertanggung jawab apabila
terjadi kebakaran, tapi di siniتkitaتbelumتada.”100
Berdasarkan wawancara dengan informan di atas maka
dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi belum memilih dan menentukan staff utama dan
98
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staff cadangan untuk tergabung dalam tim penanggulangan bencana
kebakaran.
3) Mengidentifikasi dan mengutamakan koleksi yang paling
penting dan langka.
Seperti yang telah dipaparkan pada tahap pencegahan,
koleksi penting sebaiknya diberikan tanda agar sewaktu-waktu
terjadi bencana kebakaran dapat diselamatkan. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Ibu Elisa yang merupakan pustakawan di Dinas
Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Provinsi

Jambi

tentang

mengidentifikasi dan mengutamakan koleksi yang paling penting
dan langka dalam wawancara sebagai berikut:
“Di sini koleksi yang penting dan langka yaitu semua
koleksiتdeposit”101
Pendapat yang sama dengan informan sebelumnya

juga

disampaikan oleh Bapak Hasudungan sebagai pustakawan di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yang berkaitan
dengan mengidentifikasi dan mengutamakan koleksi yang paling
penting dan langka dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Koleksi تyang تada تdi تruangan تdeposit تsemua تdisituت
penting.”102
Masih sama dengan pernyataan informan sebelumnya
pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Mardamsyah
selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi mengenai hal mengidentifikasi dan mengutamakan
koleksi yang paling penting dan langka dalam wawancara berikut
ini:
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“Semua تkoleksi تdi sini penting, tetapi koleksi yang lebih
penting lagi dan langka susah didapatkan yaitu seluruh koleksi
deposit.”103
Sama halnya dengan penuturan informan sebelumnya
pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Tamrin yang
merupakan Kasubbid Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang
mengidentifikasi dan mengutamakan koleksi yang paling penting
dan langka dalam benuk wawancara adalah sebagai berikut:
“yang paling diutamakan itu semua koleksi deposit. Karena
koleksi itu langka dan sangat penting sekali. Koleksi deposit
ini susah untuk didapatkan. Untuk mendapatkan koleksi ini
ada tim khusus dari pustakawan yang turun lapangan ke
setiap instansi pemerintah yang berada di wilayah Provinsi
Jambi untuk mengumpulkan koleksi deposit ini.”104
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi hanya mengutamakan yang penting dan langka yaitu
semua koleksi deposit, karena bagi perpustakaan koleksi deposit
susah didapatkan. Untuk mengumpulkan koleksi deposit itu harus
turun lapangan langsung yang dilakukan oleh tim khusus dari
pustakawan.
4) Membuat suatu daftar yang memuat nama-nama ahli,
konsultan dan lembaga yang berwenang baik milik
pemerintah ataupun swasta yang harus segera dihubungi
apabila terjadi bencana kebakaran.
Misalnya membuat daftar nama-nama lembaga dan nomor
darurat yang harus dihubungi jika terjadi bencana kebakaran,
seperti kantor kepolisian, kantor pemadam kebakaran dan
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sebagainya.

Upaya

penanggulangan

ini

bencana

dilakukan
kebakaran.

untuk

mempercepat

Sebagaimana

yang

disampaikan oleh Bapak Zulkarnain yang merupakan Sekretaris
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang
membuat suatu daftar yang memuat nama-nama ahli, konsultan
dan lembaga yang berwenang baik milik pemerintah ataupun
swasta yang harus segera dihubungi apabila terjadi bencana
kebakaran dalam bentuk wawancara sebagai berikut:
“Perpustakaanتtidakتpunya daftar nama-nama lembaga dan
nomor darurat yang harus segera dihubungi jika terjadi bencana
kebakaran.”105
Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Nurmansyah
yang merupakan Kasi Program di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi menyangkut hal yang berkaitan dengan
membuat suatu daftar yang memuat nama-nama ahli, konsultan
dan lembaga yang berwenang baik milik pemerintah ataupun
swasta yang harus segera dihubungi apabila terjadi bencana
kebakaran dalam bentuk wawancara berikut ini:
“Perpustakaan تtidak تmemiliki تnama تahli تkonsultan تdanت
lembaga yang harus dihubungi jika terjadi kebakaran, tetapi
di perpustakaan itu tidak pernah kosong, kalau malam ada
orang yang menjaga perpustakaan dan tinggal di belakang
perpustakaan. Jadi jika terjadi sesuatu apapun itu mereka
yangتpertamaتngasihتtau”.106
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi belum membuat daftar nama-nama ahli,
konsultan dan lembaga yang berwenang baik milik pemerintah
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ataupun swasta yang harus segera dihubungi apabila terjadi
bencana kebakaran.
Informasi penting tekait dengan penanganan keadaan darurat
kebakaran, seperti:
1)

Instansi Pemadam Kebakaran;

2)

Polisi

3)

Dinas Pekerjaan Umum;

4)

PLN;

5)

Kantor telepon;

6)

Instansi Medis Darurat;

7)

PMI;

8)

Rumah Sakit;

9)

Kontraktor; dan

10)

Pemasok peralatan darurat.107

5) Memperbaharui dan mengecek perjanjian asuransi secara
rutin.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan hal-hal apa
sajakah yang tidak termasuk dalam tanggungan asuransi pada
situasi seperi apakah berlaku, dan berapa jumlah kerugian yang
dapat diklaim apabila terjadi bencana kebakaran di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Sebagaimana
yang disampaikan oleh Bapak Syamsulrizal selaku Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dan Bapak
Zulkarnain selaku Sekretaris di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi tentang memperbaharui dan mengecek
perjanjian asuransi secara rutin dalam wawancara sebagai berikut:
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“Tidakتada,تkarenaتkanتkitaتbelumتadaتmembuatتتperjanjianت
asuransi. Jadi, kita tidak melakukan pembaharuan dan mengecek
perjanjian asuransi.”108
Namun tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu
Elisa selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi tentang memperbaharui dan mengecek perjanjian
asuransi secara rutin dalam wawancara berikut ini:
“Perpustakaan تbelum تmembuat تperjanjian تasuransi تbaikت
asuransi gedung perpustakaan maupun koleksi. Jadi, otomatis tidak
ada yang diperbaharui dan dilakukan pengecekan terhadap
asuransinya.”109
Masih serupa dengan pernyataan informan sebelumnya
pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Hasudungan
dan Bapak Mardamsyah mengenai hal yang berkaitan dengan
memperbaharui dan mengecek perjanjian asuransi secara rutin
dalam wawancara sebagai berikut:
“Perpustakaan تbelum تada تasuransinya. تMemperbaharui dan
mengecekتperjanjianتasuransinyaتjugaتtidakتadaتdilakukan.”110
Pernyataan yang sama dengan informan sebelumnya
diungkapkan

juga

oleh

Bapak

Thamrin

selaku

Kasubbid

Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi menyangkut hal yang berkaitan
dengan memperbaharui dan mengecek perjanjian asuransi secara
rutin dalam wawancara sebagai berikut:
“Tidak ada. Perpustakaanتbelumتmemilikiتasuransi.”111
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Sama halnya dengan penuturan informan

sebelumnya

pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Nurmansyah
selaku Kasi Program di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi

Jambi

menyangkut

hal

yang

berkaitan

dengan

memperbaharui dan mengecek perjanjian asuransi secara rutin
dalam wawancara berikut ini:
“Kitaتbelum ada membuat perjanjian asuransi. Jadi ya kalau
untuk memperbaharui dan mengecek perjanjian asuransinya juga
belumتadaتkitaتlakukan.”112
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi

belum

memiliki

perjanjian

asuransi.

Jadi

untuk

memperbaharui dan mengecek perjanjian asuransi secara rutin juga
belum ada dilakukan.
2.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan perpustakan melakukan
kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
Dalam suatu pekerjaan banyak ditemukan hambatan-hambatan
dalam kegiatan. Begitu juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh
Dinas

Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Provinsi

Jambi

dalam

kesiapsiagaan perpustakaan menghadapi bencana kebakaran.
Dalam pelaksanaannya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi ada hambatan-hambatan yang dihadapinya. Berdasarkan
wawancara peneliti dengan Kepala Dinas, Sekretaris, Pustakawan dan
Kasi Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kesiapsiagaan
perpustakaan menghadapi bencana kebakaran, yaitu:
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a.

Anggaran
Anggaran atau dana adalah bagian dari perencanaan suatu
organisasi yang disusun berdasarkan kebutuhan perpustakaan itu
sendiri untuk mencapai tujuan perpustakaan yang meliputi semua
aktivitas
akan

perpustakaan untuk jangka waktu tertentu dimasa yang

datang.

Sebagaimana

yang

diungkapkan

oleh

Bapak

Syamsulrizal yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi mengenai faktor yang menjadi hambatan
perpustakaan melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran
dalam bentuk wawancara berikut ini:
“Bahwaت

anggaranت

khususت

bencanaت

kebakaranت

diت

perpustakaan kita belum memiliki anggaran untuk itu, palingan
setiap tahun cuma memeriksa APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
agar selalu aktiv dengan anggaran yang ada, itu ada petugasnya
datangتdariتDinasتPemadamتKebakaranت.”113
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hasudungan
sebagai pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi tentang hal yang berkaitan dengan faktor yang menjadi
hambatan perpustakaan melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana
kebakaran sebagaimana dalam wawancara berikut ini:
“Hambatanتkitaتdianggaran,تkitaتtidakتadaتanggaran khusus
untukتbencanaتkebakaran.”114
Sama halnya dengan penuturan informan sebelumnya
pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Zulkarnain
selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi menyangkut hal yang terkait dengan faktor yang menjadi
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hambatan perpustakaan melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana
kebakaran dalam wawancara adalah sebagai berikut:
“Untukتsekarangتanggaranتuntukتbencanaتkebakaranتbelumت
ada. Perpustakaan menggunakan anggaran yang ada unttuk
memeriksa alat pemadam kebakaran setiap tahunnya”115
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki anggaran khusus untuk
melakukan

kesiapsiagaan

perpustakaan

terhadap

bencana

kebakaran. Akan tetapi untuk memeriksa APAR (Alat Pemadam
Api Ringan) supaya selalu aktiv setiap satu tahun dengan
menggunkan anggaran yang ada.
b. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan individu produkif yang
bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam
institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset
sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting
dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi
dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti
modal, teknologi karena manusia itu sendiri yang mengendalikan
faktor yang lain. Hal ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya
sumber

daya

manusia

maka

tujuan

perpustakaan

tidak

terealisasikan dengan baik atau bahkan jauh dari kata sempurna.
Sebagaiaman berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh
Bapak Syamsulrizal sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi mengenai faktor yang menjadi hambatan
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perpustakaan

melakukan

kesiapsiagaan

terhadap

bencana

kebakaran dalam wawancara sebagai berikut:
“Kalauتkitaتdi sini teknisnya memang pegawai kita tentang
perpustakaan, tapi namanya institusi ada bidang-bidangnya. Di sini
kita tidak ada tim yang khusus bagaimana menanggulangi bencana
kebakaran. Jadi tentunya apabila terjadi apa-apa harus segera
menghubungiتkeتpemadamتkebakaranتsetempat.”116
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak
Nurmansyah yang merupakan Kasi Program Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tentang faktor yang menjadi
hambatan

perpustakaan

melakukan

kesiapsiagaan

terhadap

bencana kebakaran dalam wawancara berikut ini:
“Di sini kita tidak memiliki pegawai yang paham akan
penanggulangan bencana kebakaran, seperti rumah sakit itu kan
ada tim-tim yang siapتkalauتterjadiتbencanaتkebakaran.”117
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi tidak memiliki sumber daya manusia dan
tim khusus yang paham untuk melakukan penanggulangan
bencana kebakaran apabila terjadi bencana kebakaran.
c. Peralatan
Peralatan merupakan bagian dari sarana atau fasilitas yang
dibutuhkan dan seharusnya ada di suatu organisasi. Peralatan
merupakan alat pembantu maupun peralatan utama dalam
melakukan suatu pekerjaan di perpustakaan. Sebagaimana yang
disampaikan oleh Ibu Elisa yang merupakan pustakawan Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mengenai hal yang
116
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berkaitan dengan faktor yang menjadi hambatan perpustakaan
melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran dalam
wawancara sebagai berikut:
“Peralatan تdi sini kurang dan keamanan sebaiknya ada
lapisanتdindingتantiتapiتdanتrakتbukuتantiتapi.”118
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nurmansyah
selaku Kasi Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi

Jambi

perpustakaan

tentang

melakukan

faktor

yang

menjadi

kesiapsiagaan

hambatan

terhadap

bencana

kebakaran dalam wawancara berikut ini:
“Alatتpemadamتkebakaranتsayaتrasaتdisiniتkurangتdanتtidakت
sesuai dengan standar ruang dan gedungتperpustakaan.”119
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas
maka dapat diketahui bahwa, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi

Jambi

menghadapi

hambatan melakukan

kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran yaitu kurangnya
peralatan yang sesuai standar ruang gedung perpustakaan.
3.

Faktor-faktor pendukung untuk mengatasi hambatan kesiapsiagaan
perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
Untuk menyikapi dan menghadapi faktor-faktor penghambat
kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran, maka
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi melakukan
langkah-langkah yang strategis dalam kesiapsiagaan perpustakaan dalam
menghadapi bencana kebakaran.
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1. Memanfaatkan anggaran yang ada
Dengan tidak adanya anggaran khusus bencana kebakaran,
maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi harus
mampu memanfaatkan anggaran yang ada.
Menurut keterangan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:
“Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi tidak
memiliki anggaran khusus untuk bencana kebakaran.
Anggaran yang ada setiap tahun yaitu untuk kebutuhan
perpustakaan seperti membeli koleksi baru, melaksanakan
kegiatan seperti talk show dll. Akan tetapi untuk memeriksa
setiap tahun alat pemadam kebakaran Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi memanfaatkan anggaran
yangتada”120
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam wawancara
sebagai berikut:
“Perpustakaan تtidak تmemiliki تanggaran تkhusus تuntukت
kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran, tapi untuk memastikan alat
pemadam kebakaran selalu aktiv, maka perpustakaan menggunakan
anggaran yang ada untuk memeriksaتalatتpemadamتkebakaran”121
Berdasarkan wawancara dengan informan diatas, maka dapat
diketahui bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
memanfaatkan anggaran yang ada untuk memeriksa alat pemadam
kebakaran supaya selalu aktiv sebagai faktor pendukung untuk
mengatasi hambatan kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi
bencana kebakaran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran di
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, pada tahap:
a. Pencegahan
Tahap pencegahan yang sudah dilaksanakan
1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi melakukan
pemeriksaan rutin terhadap bangunan tempat penyimpanan koleksi.
2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi melakukan
pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan pemadam
kebakaran.
3) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi menanandai
dan mengamankan sebagian koleksi yang sangat penting dan koleksi
yang sensitif dari ancaman api.
4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah
melaksanakan analisis resiko bencana.
Tahap pencegahan yang belum dilaksanakan
1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum
Memberikan

pelatihan

kepada

staff

mengenai

teknik-teknik

penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran.
2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum
mengasuransikan gedung dan koleksi.
b. Perencanaan
Tahap perencanaan yang sudah dilaksanakan
1) Dinas

Perpustakaan

dan

Arsip

Daerah

Provinsi

Jambi

mengidentifikasi dan mengutamakan koleksi yang paling penting
dan langka.

85

Tahap perencanaan yang belum dilaksanakan
1) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum
membuat suatu pedoman dan kebijakan penanggulangan bencana
kebakaran.
2) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum memilih
dan menentukan staff utama dan staff cadangan untuk tergabung
dalam tim penanggulangan bencana kebakaran.
3) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum
membuat suatu daftar yang memuat nama-nama ahli, konsultan dan
lembaga berwenang baik milik pemerintah ataupun swasta yang
harus segera dihubungi apabila terjadi bencana kebakaran.
4) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi belum
memperbarui dan mengecek perjanjian asuransi secara rutin.
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Provinsi Jambi yaitu anggaran, sumber daya manusia dan peralatan
kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran.
3. Faktor-faktor pendukung kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi
bencana kebakaran yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang ada.
4. Terjadinya

ketidaksesuaian

antara

teori

yang

dilakukan

dan

ketidaksesuaian dengan pembuat kebijakan.
B. Saran
1. Diharapkan

perpustakaan

dapat

memaksimalkan

pelaksanaan

kesiapsiagaan bencana kebakaran khususnya pada tahap pencegahan dan
perencanaan. Pada tahap pencegahan diharapkan perpustakaan dapat
melengkapi peralatan pemadam kebakaran sesuai standar ruangan gedung
perpustakaan, menyediakan alarm sebagai pemberitahuan terjadinya
sesuatu, memberikan pelatihan kepada staff mengenai teknik penyelamatan
apabila terjadi kebakaran, mengasuransikan gedung dan koleksi. Pada
tahap perencanaan diharapkan perpustakaan membuat pedoman dan
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kebijakan penanggulangan bencana kebakaran, memilih dan menentukan
staff tergabung dalam tim penanggulangan bencana kebakaran dan
membuat daftar nama lembaga dan nomor darurat yang harus dihubungi
apabila terjadi bencana kebakaran. Ini dikarenakan, perpustakaan
merupakan salah satu tempat sumber pengetahuan bagi masyarakat yang di
dalamnya terkandung informasi yang sangat penting sehingga tindakan
kesiapsiagaan dari bencana kebakaran memang harus direncanakan terlebih
dahulu sebelum terjadi bencana kebakaran di Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah Provinsi Jambi.
2. Untuk mengatasi hambatan yang ada dalam melakukan kesiapsiagaan
terhadap bencana kebakaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi Jambi dapat menganggarkan anggaran khusus bencana kebakaran
dan memberi pemahaman kepada sumber daya manusia dengan
memberikan pelatihan tentang penanggulangan bencana kebakaran serta
melengkapi peralatan yang ada dan sesuai dengan standar ruang gedung
perpustakaan.
3. Diharapakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi perlu
membuat anggaran khusus bencana kebakaran. Dengan adanya anggaran
tersebut

bisa

digunakan

untuk

kepentingan

perpustakaan

seperti

melengkapi alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar ruang
gedung perpustakaan dan untuk kebutuhan lainnya yang mengenai
kesiapsiagaan perpustakaan dalam menghadapi bencana kebakaran.
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LAMPIRAN
Alat Pemadam Kebakaran yang Tersedia
Di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Jenis Tepung/Powder dengan berat 1 kg di lantai
satu dan dua
Peralatan Pemadam Kebakaran Sesusi Standar
Ruang Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
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APAR Jenis Tepung/ Powder
dengan berat isinya 1 kg

APAR Jenis Gas/CO2
dengan berat isinya 4.5 kg

Peralatan Pemadam Kebakaran Sesusi Standar
Ruang Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Hydrant Halaman
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Mesin Scanner untuk Alihmedia koleksi yang tersedia
Di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
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Wawancara Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Wawancara Pustakawan
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Wawancara Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

Wawancara Pustakawan
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Wawancara Kasi Program

Wawancara Pustakawan
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Wawancara Kasubbid Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka
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Instrumen Pengumpulan Data (IPD)
Jabatan

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

A. Wawancara
1. Pencegahan
a. Bagaimana tindakan pencegahan yang dilakukan Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam
menghadapi bencana kebakaran?
b. Apa saja alat pemadam kebakaran yang tersedia di Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
c. Bagaimana pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan
pemadam kebakaran?
d. Berapa

kali

dilakukan

pemeriksaan

terhadap

peralatan

pemadam kebakaran?
e. Bagaimana perpustakan memberikan pelatihan kepada staff
mengenai teknik-teknik penyelamatan apabila terjadi bencana
kebakaran?
f. Bagaimana asuransi gedung dan koleksi perpustakaan? apakah
sudah diasuransikan?
2. Perencanaan
a. Bagaiamana pedoman dan kebijakan penanggulangan bencana
kebakaran yang dibuat oleh perpustakaan?
b. Bagaimana perpustakaan menentukan staff yang terlibat dalam
tim penyelamatan penanggulangan bencana kebakaran?
c. Bagaimana perpustakaan memperbaharui dan mengecek
perjanjian asuransi perpustakaan secara rutin?
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Jabatan

: Pustakawan

1. Pencegahan
a. Bagaimana pemeriksaan rutin terhadap bangunan tempat penyimpanan
koleksi?
b. Bagaimana pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan
pemadam kebakaran?
c. Bagaimana menandai dan mengamankan koleksi yang sangat penting
dari bahaya kebakaran?
d. Bagaimana perpustakan memberikan pelatihan kepada staff mengenai
teknik-teknik penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran?
e. Bagaimana asuransi gedung dan koleksi perpustakaan? apakah sudah
diasuransikan?
f. Apakah perpustakaan melaksanakan analisis resiko bencana yang bisa
terjadi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
2. Perencanaan
a. Bagaiamana pedoman dan kebijakan penanggulangan bencana
kebakaran yang dibuat oleh perpustakaan?
b. Bagaimana perpustakaan menentukan staff yang terlibat dalam tim
penyelamatan penanggulangan bencana kebakaran?
c. Bagaimana perpustakaan mengidentifikasi dan mengutamakan koleksi
perpustakaan yang paling penting dan langka?
d. Bagaimana perpustakaan memperbaharui dan mengecek perjanjian
asuransi perpustakaan secara rutin?
Jabatan

: Staff Perpustakaan

1. Pencegahan
a. Bagaimana pemeriksaan rutin terhadap bangunan tempat penyimpanan
koleksi?
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b. Bagaimana pemeriksaan rutin terhadap kelengkapan peralatan
pemadam kebakaran?
c. Bagaimana perpustakan memberikan pelatihan kepada staff mengenai
teknik-teknik penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran?
d. Bagaimana asuransi gedung dan koleksi perpustakaan? apakah sudah
diasuransikan?
e. Apakah perpustakaan melaksanakan analisis resiko bencana yang bisa
terjadi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi?
2. Perencanaan
a. Bagaiamana pedoman dan kebijakan penanggulangan bencana
kebakaran yang dibuat oleh perpustakaan?
b. Bagaimana perpustakaan menentukan staff yang terlibat dalam tim
penyelamatan penanggulangan bencana kebakaran?
c. Bagaimana perpustakaan membuat daftar nama lembaga dan nomor
darurat yang harus segera dihubungi apabila terjadi bencana
kebakaran?
d. Bagaimana perpustakaan memperbaharui dan mengecek perjanjian
asuransi perpustakaan secara rutin?
B. Observasi
1. Mengamati secara langsung kondisi gedung, dan peralatan pemadam
kebakaran yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Jambi
C. Dokumenatasi
1. Profil Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
2. Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
3. Data yang berhubungan dengan masalah penelitian
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