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ABSTRAK
Ari Pangestu 2021. Pola pembinaan Karir Pustakawan dalam Pengembangan
Perpustakaan di Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Skripsi, Prodi
Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing I: Dr. Halimah Dja’far, S.Ag, M.
Fil.I. dan Pembimbing II: Masyrisal Miliani, SS, M.Hum.
Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan karir
pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, mengetahui
hambatan dalam pembinaan karir pustakawan dan untuk mengetahui strategi yang
digunakan dalam mengatasi kendala pembinaan karir pustakawan di Dinas
Kearsipan dan perpustakaan Kota Jambi. Agar dapat mengumpulkan data yang
akurat, maka peneliti menggunakan penelitian Kualitatif, cara penentuan subjek
ini dilakukan dengan cara Purpose Sampling. Metode pengumpulan data yang
digunakan berupa berupa metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
Sedangkan analisis yang digunakan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan
Menarik Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pola pembinaan
karir pustakawan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi sudah berjalan dengan baik, namun tampak jelas dalam pembinaan
pendidikan formal masih tergolong belum terlaksana yang dikarenakan faktor
biaya, namun pembinaan yang sudah berjalan dianggap sudah cukup untuk
pengembangan perpustakaan yang sedang dikelola Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota jambi, Kemudian terdapat beberapa kendala dalam pembinaan
karir yaitu keterbatasan anggaran dana, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.
Strategi yang diterapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
adalah mengupayakan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan Instansi.

Kata Kunci: Pola Pembinaan karir, Pengembangan Perpustakaan

viii

ABSTRACT
Ari Pangestu 2021. Librarian Career Guidance Patterns for Library Development
in the Department of Archives and Libraries in Jambi City. Thesis, Library
Science Study Program, Faculty of Adab and Humanities, State Islamic
University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Advisor I: Dr. Halimah Dja'far, S.
Ag, M. Fil.I. and Supervisor II: Masyrisal Miliani, SS, M.Hum.
The purpose of this research is to find out how the pattern of librarian career
development in the Jambi City Archives and Libraries Service, and to find out
how the library development is in the Archives and Libraries Office of Jambi
City, after the librarian applies the pattern of guidance to the library. In order to
collect accurate data, the researchers used qualitative research, the method of
determining the subject was done by means of purposive sampling. Data
collection methods used are in the form of observation, interview, and
documentation methods. While the analysis used is data reduction, data
presentation and drawing conclusions. The results showed that the form of the
librarian career development pattern carried out by the Archives and Libraries
Office of Jambi City has gone well, but it is clear that formal education coaching
is still not implemented due to the cost factor, but the guidance that has been
running is considered sufficient for library development is being managed by the
Department of Archives and Library of Jambi City. Then there are several
obstacles in career development, namely limited budget funds, and lack of
attention from the government. The strategy undertaken by the Jambi City
Archives and Libraries Service is to seek cooperation with various institutions and
to make optimal use of budget funds.

Keywords: Career Development Patterencs, Library Development
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Di era saat ini, keberadaan perpustakaan sangatlah penting dan
dibutuhkan oleh banyak orang, karena merupakan sarana untuk
mendukung proses terbentuknya masyarakat cerdas. Perpustakaan
mempunyai posisi strategis dalam masyarakat pembelajaran karena
peran

perpustakaan

bertugas

mengumpulkan,

mengelola,

dan

menyediakan rekaman pengetahuan untuk dibaca dan dipelajari.
Dengan demikian perpustakaan itu dapat membantu seperti masyarakat
yang

ekonominya

lemah

dalam

mengakses

informasi

yang

dibutuhkannya. Bagi masyarakat informasi seperti sekarang ini
menyebabkan terjadinya ledakan informasi (information esplosion)
yang artinya tidak bisa dihindarkan. Hal tersebut sangatlah wajar karena
mengingat banyaknya informasi yang tersedia baik berupa karya cetak
maupun non cetak. Dengan adanya ledakan informasi ini sangat
berpengaruh bagi masyarakat dalam mencari suatu informasi yang lebih
relevan. Dengan itu perpustakaan berperan penting dalam dunia
informasi yaitu memproses atau mengelola informasi sedemikian baik
agar mempunyai nilai guna yang lebih dibandingkan sebelum diolah
dan dapat dimanfaatkan oleh pemakai.2
Dalam Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007
perpustakaan dibagi menjadi lima jenis yaitu Perpustakaan Umum,
Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Sekolah
dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.3
Pustakawan merupakan salah satu sumber daya yang
menggerakkan sumber-sumber lain dalam organisasi perpustakaan yang
2

Iskandar Sulaiman, (2006), Upaya Perpustakaan dalam Menuntaskan Kesenjangan
Informasi Masyarakat, Jurnal Al-maktabah, Vol. 8 No. 2, hlm. 53, diakses pada 15 November
2020
3
UU RI No. 43 Tahun 2007 Peraturan Perpustakaan, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 03
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2

memungkinkan perpustakaan dapat berperan secara optimal di dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu tuntunan
kualitas dan profesional pustakawan mutlak diperlukan. Dalam kamus
umum bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pustakawan adalah orang
yang bergerak dalam bidang Ilmu Perpustakaan, ahli perpustakaan.4
Menurut Lasa H.S. Pustakawan adalah tenaga profesional dan
fungsional di bidang perpustakaan, dengan tugas lembaga induknya
berdasarkan Ilmu Perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang
memilikinya melalui pendidikan.5
Pustakawan merupakan profesi bagi orang yang bekerja di
perpustakaan dan pusat informasi. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan
kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu
pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui
pendidikan.6
Peran pustakawan sebagai profesional diatur dalam MENPAN
Nomor 123/KEP/M. PAN/12/2002 yang utama adalah sebagai
pembimbing tentang cara-cara bagaimana menggunakan bahan pustaka
untuk kepentingan pemakai sehingga dapat dimanfaatkan secara
optimal. Dengan kata lain, pustakawan di perpustakaan sangat
diperlukan untuk mendayagunakan bahan pustaka yang dimiliki secara
maksimal sehingga bahan pustaka tidak hanya disimpan saja.7
Pembinaan karir pustakawan perpustakaan atau lembaga
informasi pada hakikatnya lebih dimaksudkan agar masing-masing
4

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya. Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia, hlm. 08
5
Febriyana. Definisi Perpustakaan. http://febriyani23.Jurnal-Perpustakaan.com/2013/11/pustakawan.html?m=1, diakses pada 14 November 2020
6

Rahman Hermawan, Zulfikar Zen, (2006), Etika Kepustakawanan. (Jakarta: Sagung Seto,

hlm. 50.
7

Nurmalina, (2015), Eksistensi dan Kompetensi Pustakawan. http//Jurnal.Tamaddun-Vol.
XV. No. 1, hlm. 235, diakses pada 13 November 2020
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individu dapat mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang karir
sesuai dengan yang diharapkan ataupun direncanakan agar dapat
bekerja secara optimal, sehingga mampu berkontribusi dalam
meningkatkan mutu dan kualitas lembaga. Dengan adanya pembinaan
maka

diharapkan

menyempurnakan

pustakawan
keahlian

yang

dapat

mengembangkan

dimilikinya

agar

siap

dan
untuk

menempuh tahapan jenjang karirnya sebagai seorang pustakawan.
Untuk mengembangkan perpustakaan yang mampu menjawab
tantangan

jaman,

dan

mampu

bersinergi

dengan

masyarakat

penggunanya, dibutuhkan SDM dalam hal ini pustakawan yang
profesional, yang memiliki etos kerja yang tinggi, jujur, berdedikasi,
loyal serta mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berkembang
dan terus berupaya menimba ilmu.8
Pola pembinaan karir pustakawanan bisa diperoleh melalui
pembinaan

pendidikan

formal,

non-formal,

in-formal

maupun

pembinaan pelatihan kepustakawanan. Pendidikan dan pelatihan
kepustakawanan dalam hal ini sangat penting dan dibutuhkan untuk
mengatasi kekurangan dan meningkatkan kualitas kerjanya hingga
menjadi sumber daya perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan
zaman dan teknologi yang ada. Karena seorang pustakawan bukan
hanya dianggap sebagai seseorang yang bekerja di perpustakaan saja,
namun seseorang pustakawan harus mempunyai kecekatan dan
keterampilan baik melalui pembinaan pendidikan pelatihan formal, nonformal, maupun in-formal.9
Selama mengikuti pola pembinaan karir pustakawan, seorang
pustakawan harus mempunyai kemampuan menjalin kerja sama dan
memliki kemampuan komunikasi secara baik, mempunyai komitmen
tinggi, mempunyai visi dan pandangan luas untuk maju dan istiqomah
8

Indonesia, (2004), Perpustakaan Nasional. Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya. Perpustakaan Nasional RI.
9
Sudarnoto Abdul Hakim, (2006), Pengantar Manajemen Perpustakaan. Jakarta: FAH
UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, hlm. 60
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dalam membangun karir. Sementara itu pustakawan harus mampu
mengatasi dan meningkatkan kinerja kepada hal-hal yang dapat
menghambat

pengembangan

karir

kepustakawanan.

Seorang

pustakawan harus mampu melakukan keritik dan analisis terhadap
karya-karya kepustakawanan, mampuan membuat artikel ilmiah pada
bidang kepustakawanan, mampu menerjemahkan bahan perpustakaan
pada bidang kepustakawanan.
Oleh karena itu, diperlukanlah sebuah pembinaan bagi profesi
pustakawan, untuk meningkatkan mutu serta kualitas pustakawan,
terutama pustakawan yang bukan berlatar belakang sarjana Ilmu
Perpustakaan. Mereka akan sangat membutuhkan pembinaan sebelum
melaksakan tugas yang diembannya, sebab keilmuannya yang minim
dibidang perpustakaan. Setelah selesai pembinaan, maka mereka telah
memiliki persiapan untuk melaksanakan tugas yang diemban serta siap
untuk mengembangkan kualitas kepustakawanannya agar dapat
mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 10
Berdasarkan observasi yang peneliti amati, tepatnya di Dinas
Kearsipan

dan

Perpustakaan

Kota

Jambi

terdapat

beberapa

permasalahan di dalam proses pembinaannya yang menjadi faktor
penghambat proses karir pada pustakawan tersebut, seperti keterbatasan
anggaran dana untuk para pustakawan yang ingin melakukan
pembinaan. Kondisi seperti ini jelas akan berdampak pada pola
pemikiran maupun kinerja para pustakawan serta pada pengembangan
suatu perpustakaan tersebut.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, semua
pustakawannya telah mengikuti pola pembinaan karir pustakawan. dari
hasil pengamatan peneliti ternyata pola pembinaan karir pustakawan itu
sangat penting untuk kemajuan suatu perpustakaan, namun di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi pada pola pembinaan
10

Susenowati. Menjalin Komunikasi Pustakawan.
perpustakaan/article/view/151, diakses Pada 16 November 2020

https://jurnal.uii.ac.id/Buletin-
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pendidikan

formal

para

pustakawan

tidak

dapat

melanjutkan

pembinaannya, dikarenakan belum adanya alokasi dana khusus dari
pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Seharusnya pihak
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dapat memberikan
anggaran dana khusus bagi pustakawan untuk melanjutkan pembinaan
pendidikan formal, agar para pustakawan dapat mengembangkan
perpustakaan yang mereka jalankan dengan baik.
Hal ini jelas berdampak kurang baik bagi pengembangan
perpustakaan,

dan

mengakibatkan

kurangnya

kecekatan

para

pustakawan dalam menjalankan tugas kepustakawanannya, seperti
dalam

pelayanan

ataupun

pengelolaan

bahan

pustaka.

Dapat

disimpulkan bahwa pembinaan karir pustakawan melalui jalur
pendidikan formal masih membutuhkan perhatian lebih dari pihak
Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk
meneliti lebih lanjut tentang pola pembinaan karir pustakawan dan apa
hambatan dalam melakukan pola pembinaan dan strategi apa yang
digunakan oleh para pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi, yang mana akan berdampak langsung terhadap pengembangan
perpustakaan yang sedang dijalankan, selain tertarik, masalah pola
pembinaan karir pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi belum pernah ada yang meneliti, hal tersebut yang menjadi
alasan kuat bagi peneliti untuk neliti lebih dalam mengenai pola
pembinaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Sehingga
peneliti akan mengangkat penelitian ini dengan judul “POLA
PEMBINAAN

KARIR

PUSTAKAWAN

DALAM

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KOTA JAMBI”

6

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang peneliti menuliskan tentang
perumusan masalah dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pola pembinaan karir pustakawan dalam
pengembangan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi?
2. Apa hambatan dalam pembinaan karir pustakawan Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi?
3. Apa strategi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan dalam
pembinaan karir pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, peneliti membuat tujuan
masalah diantaranya sebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana pola pembinaan karir pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
2. Mengetahui hambatan dalam pembinaan karir pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
3. Mengetahui strategi apa yang digunakan dalam mengatasi kendala
pembinaan karir pustakawan Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti membuat
manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut:
1. Kegunaan bagi akademika, yaitu bagi peneliti untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S.1)
Fakultas Adab dan Humaniora, khusunya Prodi Ilmu Perpustakaan.
2. Kegunaan pada lembaga, yaitu sebagai bahan masukan atau
pertimbangan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi,
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untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembinaan karir pustakawan
di perpustakaan tersebut.
3. Kegunaan pada Ilmiah, yaitu untuk menambah wawasan khasanah
ilmu pengetahuan mengenai pembinaan karir pustakawan dan
khususnya dalam Ilmu Perpustakaan.

E. Batasan Masalah
Penelitian ini menggunakan empat teori utama yaitu,
pembinaan karir pustakawan melalui jalur pendidikan, pembinaan karir
pustakawan melalui jalur pelatihan, pembinaan karir pustakawan
melalui jalur jabatan dan keahlian dan pembinaan karir pustakawan
melalui status organisasi. Agar dapat memudahkan peneliti dalam
penulisan karya ilmiah sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan,
maka peneliti hanya membatasi dua teori, yaitu mengkaji tentang
pembinaan karir pustakawan melalui jalur pendidikan dan pembinaan
karir pustakawan melalui jalur pelatihan.

BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian Pola
Pola adalah bentuk atau model yang dimiliki keteraturan,
desain maupun abstrak. Unsur pembentukan pola disusun secara
berulang

dalam

aturan

tertentu

sehingga

dapat

diperkirakan

kelanjutannya. Pola dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau
bagian dari sesuatu.
Misalnya dalam pola pembinaan, maka pola itulah yang akan
menjadikan wadah bagi pembinaan itu sendiri, yang pada akhirnya
pembinaan itu menjadi terstruktur dan tidak keluar dari jalurnya.11

B. Pengertian Pembinaan dan Karir
Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1996) pembinaan
adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara
berbudaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut
Yuruduk Yahya pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan yang
dilakukan secara sadar dari orang dewasa agar menuntun kita menjadi
lebih dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang.
Istilah pembinaan yang merupakan pertolongan yang diberikan dengan
sengaja oleh orang lain guna mencapai tingkat kepribadain yang lebih
tinggi dalam arti mental.12
Sementara karir secara bahasa adalah sebuah kata yang berasal
dari bahasa belanda, Carriere yaitu perkembangan dan kemajuan dalam
pekerjaan seseorang. Bisa diartikan sebagai jenjang dalam sebuah
pekerjaan tertentu.
Maka pembinaan karir merupakan istilah dalam peluang
seseorang pegawai untuk lebih maju. Istilah ini sebenarnya termasuk
11

Pengertian Pola, https://id.m.buletin-zone.org/wth/pola-bentuk/20.com, diakses pada 07
April 2021
12
Oke zone, Pengertian Pola Pembinaan. http://www.jurnal-ui-i
penegrtian.com/2015/jurnal-pendidikan/ diakses pada16 November 2020
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dalam pengertian pengembangan pegawai, namun istilah pembinaan
karir ini lebih spesifik sebagai usaha untuk menciptakan kemungkinan
seorang pegawai dapat meniti atau menapak jabatan (kedudukan) yang
lebih tinggi. Dengan demikian yang dimaksud pembinaan karir adalah
tugas setiap individu dan para pemimpin untuk menciptakan peluang
atau kesempatan agar mampu menduduki jenjang jabatan yang lebih
tinggi.13

C. Pengertian Pustakawan
Seorang pustakawan bertugas membantu pemustaka untuk
menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada Tahun 2000an,
pustakawan juga mulai membantu pemustaka menemukan informasi
mengunakan komputer berbasis elektronik dan peralatan pencarian di
internet.
Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang
diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta
mempunyai tugas tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan perpustakaan.14

D. Fungsi dan Tujuan Pembinaan
1. Fungsi pembinaan untuk mendapat hasil kerja yang baik, maka
diperlukan adanya pegawai yang jujur dan taat penuh akan tanggung
jawab yang dibebankannya. Berikut fungsi pembinaan diarahkan
untuk:
a. Menumpuk kesetiaan dan ketaatan.
b. Meningkatan adanya rasa pengabdian dan rasa tanggung jawab,
kesungguhan dan kegairahan dalam melakukan tugasnya.
c. Meningkatkan gairah dan produktifitas kerja secara optimal.
13

Supardi, (1992), Pengembangan dan Pembinaan Karir Pegawai Yogyakarta: Universitas
IslamIndonesia, hlm. 04
14
Kompasiana, Pengertian Pustakawan, https://www.google.com/search=pustakawanIndo.com/69.client/UTF/jurnal -pustakawan.vol. 3, diakses pada 07 April 2021
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d. Mewujudkan suatu organisasi dan pegawai yang bersih dan
berwibawa.
e. Memperoleh kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses
pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan organisasi.
2. Tujuan pembinaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
a. Tujuan umum
1) Meningkatkan dan mengembangkan mutu perpustakaan.
2) Meningkatkan relevansi perpustakaan dengan pembangunan.
3) Meningkatkan daya guna dan hasil guna perpustakaan.
b. Tujuan khusus
1) Mewujudkan suatu sistem perpustakaan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
2) Menyelengarakan program perpustakaan yang sesuai dengan
kebutuhan penguna.15

E. Pembinaan Karir Pustakawan
Secara bahasa pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti
sama dengan “bangun”. Jadi pembinaan dalam arti kegunaannya yaitu
merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang
tinggi. Sedangkan secara istilah pembinaan disebut sebagai sebuah
perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia
memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk
mewujudkan tujuan tersebut, apabila tujuan hidup tersebut tidak
tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola
kehidupannya. Sementara karir secara bahasa adalah sebuah kata yang
berasal dari bahasa belanda: Carriere yaitu perkembangan dan

15

Wartini Santoso, (2010), Kelompok Kerja Tenaga Fungsional Pustakawan sebagai Sarana
MenujuPustakawan Profesional. (Majalah online Media Pustakawan Vol. 17 No. 3: Juni), hlm. 04
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kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang
dalam sebuah pekerjaan tertentu.16
Pembinaan karir pustakawan diartikan sebagai proses atau pola
yang diterapkan sebuah perpustakaan dalam memberikan pembinaan
dan membimbing para pustakawannya secara terarah untuk dapat
meningkatkan kualitas dan potensi diri guna meniti karir jabatan ke
jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian terdapat kemungkinan
besar model atau bentuk pembinaan antara satu perpustakaan dengan
perpustakaan lainnnya memiliki perbedaan, sebab kebijakan pembinaan
karir ini tergantung pada keputusan kepala perpustakaan yang sedang
memimpin dan nantinya putusan ini akan merujuk pada Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2007 sebagai sumber hukum dilingkungan
perpustakaan.

F. Konsep Pembinaan Karir Pustakawan
Pembinaan sebagai konsep dan harus disusun sedemikian rupa
sehingga menjamin terciptanya kondisi yang lebih kondusif dan
objektif sehingga dapat mendorong peningkatan mutu para pegawai.
Dengan adanya pembinaan karir pustakawan, mampu memberikan
kesempatan kepada pustakawan untuk mempersiapkan diri dan
mengembangkan karirnya sehingga terciptanya pustakawan yang ahli
dalam bidangnya.
Seorang kepala perpustakaan mempunyai peranan besar dalam
pembinaan karir pustakawan, sebab kepala perpustakaan lah yang akan
memutuskan dan bertanggung jawab atas bagaimana kebijakan yang
berlaku terkait pembinaan karir pustakawan. Kiranya seorang kepala
perpustakaan harus mampu mempelajari siklus atau tahapan karir para
pustakawan, agar dapat memutuskan dengan bijaksana bentuk

16

Ryan Artiana, (2008), Pengaruh Faktor Kepribadian dan Demografi terhadap
Komitmen Karir, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 13

12

pembinaan yang akan dilakukan bagi pustakawan.17
Berikut terdapat beberapa bentuk pembinaan karir pustakawan
yang dapat dilakukan oleh suatu perpustakaan, yaitu:
1. Pembinaan karir pustakawan melalui jalur pendidikan
Pendidikan merupakan indikator penting dalam menentukan
kemampuan kerja seorang pustakawan. Pendidikan dan pengalaman
kerja merupakan langkah awal untuk melihat kemampuan seseorang.
Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap akan
mampu menduduki suatu jabatan tertentu.18Terdapat beberapa
macam jenis pendidikan, diantaranya:
a. Pendidikan Formal
Pendidikan formal pustakawan dapat dilakukan pada
tingkat diploma, sarjanaa atau pascasarjana. Pendidikan formal
adalah sarana tempat di mana pustakawan dan calon pustakawan
mempersiapkan diri menjadi profesional. Pendidikan ini diikuti
baik bagi mereka yang akan terjun ke dalam dunia profesi
ataupun bagi mereka yang telah menjadi anggota profesi.19
Pendidikan pustakawan melalui pendidikan formal dapat
dilakukan

di

lembaga-lembaga

pendidikan

tinggi,

seperti

universitas, institut, atau sejenisnya yang menyelenggarakan
program diploma, sarjana, magister atau doktor di bidang
perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Pendidikan formal
tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri.20

17

Novi Marleni, (2014), Pembinaan Karir Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pustakawan
pada Pusat Perpustakaan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, kutipan skripsi UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi, hlm.26
18
Handoko, T. Han, (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia, Ed. 2. Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta, hlm. 43
19
Zulfikar Zen, (2006), suatu Pendekatan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia,
Jakarta, hlm. 155
20
Supardi, (1992), Pengembangan dan Pembinaan Karir Pegawai. Yogyakarta: Universitas
Islam Indonesia, hlm. 03

13

b. Pendidikan Non-formal
Di samping pendidikan formal, terdapat pula pendidikan
non-formal. Pembinaan melalui pendidikan informal bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pustakawan secara bersama-sama,
dan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat),
penataran (up grading), simposium, seminar, lokakarya, kursus,
magang (on the job training), studi banding, dan sebagainya. 21
Pelatihan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) adalah
penyelenggaraan proses belajar mengajar guna meningkatkan
kecerdasan dan kompetensi, mengembangkan nilai moral,
membangun karakter, sehingga bisa mengerjakan tugas sesuai
dengan fungsi yang diembannya. Terdapat dua jenis diklat
sebagai berikut:
1) Diklat Teknis Perpustakaan, seperti:
(a) Diklat teknis pengelola perpustakaan
(b) Diklat teknis pengenalan perpustakaan
(c) Diklat tenaga ahli perpustakaan
2) Diklat Fungsional, seperti:
(a) Diklat calon pustakawan tingkat ahli (CPTA)
(b) Diklat alih jalur pustakawan
(c) Diklat tim penilai pustakawan22
Terdapat ragam manfaat yang bisa didapatkan oleh para
pustakawan yang sering mengikuti pendidikan non-formal ini
seperti pengalaman, pengetahuan dan tentu saja sertifikat sebagai
tanda bukti. Oleh karena itu pendidikan non-formal merupakan
salah satu wadah terbaik untuk menambah pengetahuan.

21

Zulfikar Zen, Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, hlm. 158
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. https://www.google.com/amp/peraturannasional/slide.player/277, diakses pada 14 Januari 2021
22
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c. Pendidikan In-formal
Untuk mengembangkan diri, belajar dengan sesama,
menimba pengalaman orang lain serta menjalin hubungan dengan
rekan sejawat dapat dilakukan melalui pendidikan in-formal baik
secara individual maupun organisasi di dalam suatu organisasi
profesi. Pembinaan yang bersifat individual antara lain dengan
belajar sendiri, terutama dengan membaca, di samping belajar
dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Pustakawan
dapat belajar dari berbagai sumber, termasuk yang diterbitkan
oleh organisasi profesi. Setiap individu dapat mengembangkan
dirinya, mengadakan hubungan in-formal dengan teman sejawat.
Dalam jaringan ilmuwan dikenal dengan istilah “invisible
college”, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan sesama
ilmuwan

melalui

jalur-jalur

informan.

Dengan

seringnya

berdiskusi sesama teman sejawat maka dapat menambah
informasi pengetahuan seputar kepustakawanan.23
2. Pembinaan karir pustakawan melalui jalur Pelatihan
Istilah pelatihan (training) dalam kamus besar Bahasa
Indonesia berarti proses atau melatih. Melalui pelatihan akan mampu
menguasai ilmu keahlian dan keterampilan yang tinggi, dalam suatu
pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan
dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan
dijabatnya segera. Pelatihan berkaitan dengan upaya memperbaiki
keterampilan dan kemampuan praktis yang dilakukan guna
melaksanakan pekerjaan secara efektif, pada dasarnya pelatihan
diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan pekerja
sekarang

dengan

keterampilan

yang

dibutuhkannya

untuk

menempati suatu posisi.24

23

Zulfikar Zen, Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia, hlm. 159
Nurhayati Ali Hasan, (2018), Pendidikan dan Pelatihan sebagai Peningkatan Kinerja
Pustakawan, Jurnal Libria, Vol. 10, No. 1, Juni 2018, diakses pada 07 April 2021
24
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Pelatihan Bimtek (Bimbingan Teknis) Bimbingan Teknis
disingkat Bimtek adalah suatu kegiatan di mana para peserta
diberikan pelatihan berupa tuntutan yang bermanfaat dalam
meningkatkan kompetenesi yang bersifat teknis untuk memecahkan
permasalahan dan menyelesaikan pekerjaan. Contoh seperti Bimtek
di bidang perpustakaan adalah Bimbingan Teknis bagi pengelola
perpustakaan, seperti bimbingan pengkatalogan, pengklasifikasian,
penginputan koleksi ke katalog online melalui salah satu aplikasi
Senayan.25
3. Pembinaan karir pustakawan melalui jalur jabatan dan
keahlian
Jabatan

adalah

kedudukan

yang menunjukkan

tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satuan organisasi negara (Peraturan Kepala BPN. 2006).
Di dalam suatu organisasi pemerintahan maka akan dikenal istilah
jabatan struktural dan jabatan fungsiona. Jabatan Struktural adalah
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu sistem organisasi negara.
Sedangkan jabatan fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan

tugasnya

didasarkan

kepada

keahlian

dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Agar terjadi pemerataan
posisi dalam jabatan yang sesuai dengan keahlian, maka pimpinan
harus memahami tugas pustakawan sesuai dengan tingkatannya.
Adapun tugas pokok pustakawan sebagai berikut:
a. Pustakawan Tingkat Terampil, yaitu pustakawan yang memiliki
ijazah serendah-rendahnya D2 perpustakaan, dokumentasi, dan
25

Suwardi, (2013), Pentingnya Pola Pembinaan Pelatihan, https://www.pembinaanpelatihan.com/articel//Blogspot/, diakses pada 16 November 2020
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informasi

atau

diploma

lain

yang

mengikuti

Diklat

Kepustakawanan. Tugas pokoknya meliputi:
1) Pengorganisasian dan Pendayagunaan koleksi bahan pustaka
atau sumber informasi
(a) Pengembangan koleksi
(b) Pengolahan bahan pustaka atau koleksi
(c) Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka
(d) Pelayanan informasi
2) Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi
(a) Penyuluhan
(b) Publisitas
(c) Pameran
b. Pustakawan Tingkat Ahli, yaitu pustakawan yang memiliki dasar
pendidikan minimal S1 saat pertama kali pengangkatannya
sebagai pustakawan. Adapun tugas pokoknya sama dengan
pustakawan tingkat terampil tetapi ditambah dengan Pengkajian
Pengembangan Perpustakaan, dokumentasi dan informasi.26
4. Pembinaan karir pustakawan melalui status organisasi
Sebagai suatu organisasi yang memiliki status atau eslon
yang jauh lebih bebas, sangat menentukan keberhasilan pustakawan
dalam melakukan tugas-tugas profesinya. Semakin tinggi suatu
organisasi yang dimiliki maka banyak pula keuntungan bila
dibandingkan dengan status yang rendah. Dalam pembinaan ini yang
sangat

menentukan

adalah

perpustakaan itu secara langsung.

26

lembaganya

yang

membawahi

27

Peraturan kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka kreditnya, (Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia, hlm. 17
27
Rachman Hermawan, (2006), Etika Kepustakawanan, Jakarta: Sagung Seto, hlm. 164
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G. Jenjang karir Pustakawan
Berikut tahapan jenjang karir jabatan fungsional pustakawan
berdasarkan peraturan Kepala Perpusnas Nomor 11 Tahun 2015, terdiri
atas dua yaitu:
1. Pustakawan Tingkat Terampil, yaitu pustakawan yang dasar
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya
Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma
II bidang lain yang disetarakan. Golongan ini terdiri atas:
a. Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil, terdiri dari:
1) Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
2) Pengatur (II/c)
3) Pengatur Tingkat I (II/d)
b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir, terdiri dari:
1) Penata Muda (III/a)
2) Penata Muda Tingkat I (III/b)
c. Pustakawan Penyelia, terdiri dari:
1) Penata (III/c)
2) Penata Tingkat I (III/d)
2. Pustakawan Tingkat Ahli, yaitu pustakawan yang dasar pendidikan
untuk pengangkatannya pertama kali serendah-rendahnya Sarjana
Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang
lain yang disetarakan. Golongan ini terdiri atas:
a. Pustakawan Pertama/Pustakawan Ahli Pertama, terdiri dari:
1) Penata Muda (III/a)
2) Penata Muda Tingkat I (III/b)
b. Pustakawan Muda/Pustakawan Ahli Muda, terdiri dari:
1) Penata (III/c)
2) Penata Tingkat I (III/d)
c. Pustakawan Madya/Pustakawan Ahli Madya, terdiri dari:
1) Pembina (IV/a)
2) Pembina Tingkat I (IV/b)
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3) Pembina Utama Muda (IV/d)
d. Pustakawan Utama/Pustakawan Ahli Utama, terdiri dari:
1) Pembina Utama Madya (IV/d)
2) Pembina Utama (IV/e)28

H. Dasar Hukum Pembinaan Karir Pustakawan
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2007. Tentang Perpustakaan Pasal 31, bahwa tenaga perpustakaan
berhak atas:
a. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial.
b. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas yang
diterapkan.
c. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas
perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
kepustakawanan.

I. Pengertian Pengembangan
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan
kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan
kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu
proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam
rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam
proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi
peserta didik. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2002 pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang bertujuan memanfaatkan teori ilmu pengetahan yang

28

Kepmenpan No. 132 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Jakarta,
PNRI, http://www.jenjeng.pustakawan.blogspot.com/tamadun/23-article, diakses pada 25 Februari
2020
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telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat
seseorang.29

J. Pengembangan Perpustakaan
Dalam pengembangan perpustakaan ada beberapa komponen
utama yang menjadi pokok pengembangan, yaitu, sumber daya
manusia, koleksi, sistem layanan, fasilitas pendukung dan marketing,
yang harus diperhatikan dalam pengembangan komponen ini adalah
sasaran pengembangan dan penetapan capaian. Dengan sasaran ini
maka

kemudian

ditetapkan

prioritas

pengembangan

komponen

perpustakaan. Pemilihan prioritas ditentukan berdasarkan ukuran
kualitas dan produktifitas sumber daya manusia di daerah di mana
perpurstakaan itu berada. Ukuran kualitas dan produktifitas ini bukan
ukuran berdasarkan perkiraan pustakawan, melainkan bersumber dari
visi dan misi Pemerintah Daerah, misalnya visi Jawa Barat untuk
menjadikan Jawa Barat sebagai The Best Province, atau kota Bandung
yang ingin menjadi kota Jasa. Dari visi dan misi inilah baru pustakawan
menetapkan komponen perpustakaan yang akan dikembangkan.
Pemilihan prioritas ditentukan oleh kondisi komponen
perpustakaan dengan melihat komponen yang sudah cukup memenuhi
syarat untuk mendukung visi dan misi pemerintah. Untuk menilai
kondisi komponen ini pustakawan dapat melakukan pengkajian
berdasarkan ukuran yang dituntut oleh visi dan misi. Misalnya, jika
tuntutannya adalah agar masyarakat memiliki keterampilan dalam
bidang usaha agar dapat mandiri, maka pustakawan mengukur kondisi
koleksi yang dimiliki untuk melihat kesesuaian isi dengan kebutuhan
pengetahuan masyarakat. Jika koleksi dinilai cukup, maka pengujian
dilakukan pada fasilitas pendukung, misalnya ruang baca dan alat
telusur. Jika ini dinilai cukup (bukan menurut keinginan pustakawan),
29
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maka diukur komponen yang lainnya. Jika seluruh kondisi tidak sesuai,
atau seluruhnya sesuai, tetapkan prioritas pengembangan. Dengan
demikian maka anggaran yang lebih terfokus pada satu komponen
menjadi besar daripada

jika seluruh komponen dikembangkan

sekaligus.
Pemilihan prioritas dilakukan dengan kesepakatan antar
perpustakaan, baik perpustakaan sejenis, maupun perpustakaan yang
berbeda jenis (perpustakaan umum dan perpustakaan khusus). Dengan
melakukan pertemuan antar pustakawan dapat dipilih dan ditentukan
perpustakaan

yang

berkonsentrasi

pada

koleksi

yang

akan

dikembangkan, misalnya untuk bahan pengetahuan bidang pembuatan
kerajinan adalah Perpustakaan di Dinas Perindustrian, sedangkan untuk
pengelolaan daerah wisata dikembangkan oleh perpustakaan di Dinas
Pariwisata, dan seterusnya. Dengan demikian tidak akan terjadi
duplikasi pengembangan koleksi, maka dana untuk pengembangan
koleksi di sebuah perpustakaan akan lebih terpusat dan kualitasnya akan
lebih terjamin.30

K. Studi Relevan
1. BENTUK PEMBINAAN KARIR PUSTAKAWAN DI DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI
Penelitian ini dilakukan oleh Arsyad Nurul Hikmat
Mahasisa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Pada Tahun 2018 di Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bentuk pembinaan karir pustakawan di Perpustakaaan
dan Arsip Provinsi Jambi, dan untk mengetahui masalah-masalah
yang sering dihadapi dan cara penyelesaian apa saja yang telah
dilakukan oleh para pustakawan di Perpustakaan dan Arsip Provinsi
Jambi dalam menghadapi pembinaan karir pustakawan.
30

Agus Rhusmana. Pengembangan Perpustakaan sebagai Pendukung Pembangunan
Masyarakat Burkualitas dan Produktif.https//-jurnal-umum-perpustakaan/2019/09.html=12.com
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Di Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi ini menggunakan
empat pembinaan karir pustakawan yaitu melalui pendidikan,
pembinaan melalui pelatihan, pembinaan melalui posisi kerja, serta
pembinaan melalui organisasi profesi.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yaitu penelitian berupa wawancara dan peneliti
terjun langsung ke lapangan.31
2. PERAN

PEMBINAAN

MENINGKATKAN

PUSTAKAWAN

LAYANAN

DALAM

PERPUSTAKAAN

UIN

ALAUDDIN MAKASAR
Penelitian ini dilakukan oleh Nurfaidah Jabbar mahasiswa
UIN Alauddin Makasar pada Tahun 2015 di Makasar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembinan
pustakawan dalam meningkatkan layanan, dan untuk mengetahui
sampai mana pemahaman para pustakawan dalam melakukan
pembinaan, dan untuk mengetahui masalah apa yang kerap terjadi di
perpustakaan dan bagaimana cara perpustakaan menghadapi masalah
yang kerap terjadi di perpustakaan.
Perpustakaan UIN Alauddin Makasar tersebut telah
melakukan pola pembinaan kepada pustakawan yang bertujuan
meningkatkan pelayanan, bentuk pembinaan yang telah di jalankan
oleh perpustakaan UIN Alauddin Makasar ini memakai 3 bentuk
yaitu, pembinaan pendidikan, pembinaan pelatihan dan pembinaan
status organisasi, pembinan tersebut dianggap sudah cukup untuk
menunjang layanan yang baik bagi perpustakaan UIN Alauddin
Makasar.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yaitu penelitian berupa wawancara dan peneliti
terjun langsung di lapangan.32
31
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3. PEMBINAAN

PEGAWAI

MELAKSANAKAN

TUGAS

PERPUSTAKAAN

DALAM

KEPUSTAKAWANAN

DI

PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU BUDYA UNIVERSITAS
DIPONEGORO
Penelitian ini dilakukan oleh Yuli Rohmiyati mahasiswa
Diponegoro Jurusan Ilmu Budaya pada Tahun 2016. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang telah
diterapkan oleh perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan mengetahui
hambatan

yang kerap

pembinaan

kepada

terjadi saat
perpustakaan

pustakawan
dan

menerapkan

bagaimana

cara

penyelesaiannya.
Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Diponegoro tersebut,
telah menerapkan pembinaan berupa melalui status organisasi yang
mereka jabat, dan masalah yang kerap terjadi yaitu para pegawai
yang sangat sulit untuk diatur saat melakukan pembinaan dan cara
Kepala Perpustakaan mengatasinya yaitu dengan mengadakan
kegiatan lomba dalam membuat sebuah karya ilmiah yang bertujuan
para

pegawai

lebih

aktif

dalam

melaksanakan

tugas

kepustakawanannya.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yaitu penelitian berupa wawancara dan peneliti
terjun langsung di lapangan.33

32

Nurfaidah Jabbar, Peran Pembinaan Pustakawan dalam Meningkatkan layanan
Perpustakaan UIN Alauddin Maksar, Tahun 2015
33
Yuli Rohmiati, Pembinaan Pegawai Perpustakaan dalam Melaksanakan Tugas
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian

ini,

menggunakan

metode

kualitatif

dengan

pendekatan deskriftif. Peneliti memakai metode kualitatif karena
penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan
sebelumnya, tapi kita memulai dari lapangan berdasarkan apa yang
terjadi secara alami. Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan
secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi
atau bidang tertentu.34
Dari uraian di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan
bagaimana pola pembinaan yang telah dilalui oleh pustakawan di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Pendekatan deskriftif ini
menyesuaikan pada data-data penelitian yang akan dihasilkan melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian
Pengaturan lokasi penelitian ini berada di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi, tepatnya berada di Jl. Prof. Dr. Sumantri
Brojonegoro, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi.

C. Subjek Penelitian
Cara pengambilan subjek dengan purposive sampling adalah
teknik pengambilan sampel berupa data dengan pertimbangan tertentu
ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang
diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan
memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang dteliti.35
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Keasripan beserta
34

Saifuddin Azwar, (2013), Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 07
Iskandar, (2009), Metodologi Penelitian Kualitatif Aplikasi untuk Penelitian
Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat,
Jakarta: Gaung Persada Press, hlm. 118
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seksi-seksi dan para pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi.

D. Data dan Sumber Data
Untuk memudahkan pengumpulan data yang peneliti lakukan
dalam penelitian ini, maka peneliti mengolongkan data menjadi dua
yaitu:
1. Data Primer
Data primer yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh
secara

langsung

dengan

melaksanakan

wawancara

terhadap

informan yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu
kepala Dinas Kearsiapn dan Perpustakaan Kota Jambi beserta seksi
dan para pustakawan yang bekerja di perpustakaan tersebut. Kepala
Dinas Kearsiapn dan Perpustakaan Kota Jambi yaitu orang yang
bertanggung jawab atas pekerjaan pustakawan yang berada di
perpustakaan, sedangkan pustakawan orang yang mengelola
perpustakaan baik dari persediaan informasi, baik dari pengolahan
bahan pustaka, baik dari memberikan komunikasi yang aktif kepada
semua pemustaka sampai dengan melayani keadaan pemustaka.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung data primer
yaitu data yang diproleh melalui pustaka dan dari dokumen atau
arsip yang berhubungan dengan proses produksi berita, diantaranya:
buku-buku, dokumen, maupun referensi yang terkait dengan tema
penelitian.36 Data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau
pendukung dari data primer yang meliputi:
a. Gambaran umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota jambi.
b. Data-data yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
c. Dokumentasi berupa foto.

36
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E. Metode Pengumpulan Data
Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga
teknik pengumpulan data, yaitu:
1. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri
yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu
wawancara dan kuesioner. Observasi merupakan pengamatan
langsung tehadap objek yang bertujuan untuk mengetahui kondisi
yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain
penelitian yang sedang dilakukan dalam upaya mengumpulkan data
penelitian.37 Observasi yang dilakukan peneliti yaitu turun langsung
ke lapangan agar mendapat informasi secara langsung terhadap hal
yang berkaitan dengan penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi

dan

ide

melalui

tanya

jawab,

sehingga

dapat

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.38 Wawancara
terstruktur peneliti gunakan sebagai instrument pelengkap observasi
untuk mengumpulkan data di lapangan. Informan yang peneliti
mewawancarai yaitu pustakawan dan Kepala Dinas.
3. Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang valid,
informasinya diberikan oleh informan melalui wawancara. Data
yang diambil dari dokumentasi meliputi bukti atau peninggalan yang
menjelaskan mengenai penelitian tersebut.39 Dokumentasi yang
peneliti dapat yaitu berupa foto-foto.

37

Dja’am Satori dan Aan komariah, (2010), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta, hlm. 105
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Dja’am Satori dan Aan komariah, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 107
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, dalam hal ini Nasution menyatakan
analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,
sebelum sebelum terjun ke lapangan, dan berlangusng terus sampai
penulisan hasil penelitian. Analisis data terdiri dari:
1) Reduksi Data
Reduksi 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.
2) Penyajian Data
Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3) Menarik Kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Moles
and Hubermab adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang ditemukan hasil bersifat sementara, dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung
pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang
valid

dan

konsisten

saat

peneliti

kembali

ke

lapangan
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mengumpulkan

data,

maka

kesimpulan

merupakan kesimpulan yang kredibel.

yang

dikemukakan

40

G. Trianggulasi Data
Trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau
sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik pengecekan yang sering
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Selanjutnya Lexy
J. Moelong juga menguraikan cara-cara pengecekan keabsahan data
tersebut, yaitu:
1.

Membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui
observasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

2.

Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dilakukannya secara pribadi.

3.

Membandingkan data yang diproleh melalui wawancara dengan isi
dokumen.

4.

Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi atau
keadaan penelitian dengan dikatakan sepanjang waktu.41
Menurut

William

Wiersma,

trianggulasi

diartikan

sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan
berbagai waktu, dengan demikian terdapat trianggulasi sumber,
trianggulasi teknik pengumpulan data dan trianggulasi waktu.
a.

Trianggulasi sumber adalah dengan mencari data dari sumber yang
beragam yang masih terkait satu sama lain.

b.

Trianggulasi teknik adalah beragam teknik pengumpulan data yang
dilakukan pada sumber data. Menguji kredibilitas data yang

40
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dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama
dengan cara yang berbeda. Misalnya data diproleh dengan
wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi dan
wawancara.

Bila

dengan

3

teknik

pengujian

(observasi,

dokumentasi, wawancara) kredebilitas data tersebut menghasilkan
data yang berbeda-beda, maka penelitian diskusi lebih lanjut
kepada sumber data yang bersangkutan untuk mendapatkan
hasil/data yang dianggap paling benar.
c.

Trianggulasi waktu adalah peneliti dapat mengecek konsistensi
kedalaman dan ketepatan suatu data dengan melakukan trianggulasi
waktu dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.
Sebaiknya data untuk trianggulasi waktu dilakukan pada pagi hari
di mana narasumber yang hendak diwawancarai masih segar
sebelum banyak masalah dan data akan lebih valid dan kredibel.42
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A . Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Sebelum Tahun 2009 Lembaga Perpustakaan Kota Jambi
berupa Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang berdomisili di
Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur. Organisasi ini di
bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi.
Sejalan dengan semakin dipahaminya pentingnya fungsi
Lembaga Perpustakaan dalam mendorong sumber daya pembelajar,
maka pemerintah Kota Jambi di bawah pimpinan Daerah Kota Jambi
yaitu Walikota Jambi H.R. Dr. Bambang Priyanto melakukan
perubahan UPTD perpustakaan menjadi Badan Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi, BPKAD Kota Jambi yang pembentukannya berdasarkan
peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaga Daerah Kota
Jambi Tahun 2008 Nomor 11 dan peraturan Walikota Jambi Nomor 26
Tahun 2009 tentang fungsi badan sekretariat bidang dan rincian tugas
sub bagian).
Pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi
yang berlokasi di Jalan Profesor Doktor Sumantri Brojonegoro
Kelurahan

Selamat

Kec.

Telanaipura.

Ide

perubahan

UPTD

perpustakaan menjadi perpustakaan terinspirasi ketika sepulangnya
Walikota Jambi Haji Arifin Manap melakukan kunjungan kerja ke
perpustakaan Inggris pada Tahun 2016 badan Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi Kota Jambi diubah menjadi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi yang dibentuk melalui peraturan Walikota
Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan tugas dan
fungsi serta tata kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi yang ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2016 oleh H.
Syarif Pasha, ME selaku Walikota Jambi periode 2014 sampai 2018.
29

30

Pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
ini didasari oleh adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
secara Nasional berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), dan Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).43

2. Geografis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jmbi
Secara geografis letak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi sangatlah strategis, dikarenakan tempatnya yang berada di tengah
keramaian Kota Jambi yang membuat perpustakaan terebut menjadi
dominan bagi masyarakat dalam pencarian informasi ataupun sekedar
melihat-lihat perpustakaan.
a. Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Sumantri Brojonegoro (lorong
TAC).
b. Sebelah selatan berbatasan dengan SMK N 4 Kota Jambi.
c. Sebalah barat berbatasan dengan kantor Telkom.
d. Sebelah timur berbatasan dengan pasar TAC.

3. Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
a. Visi
Menjadikan kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa
berbasis

masyarakat

berakhlak

dan

berbudaya

dengan

mengedepankan pelayanan prima agar dapat menjadi wadah sumber
pengetahuan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta
menyenangkan.

43
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b. Misi
1) Mewujudkan penyelengaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi yang transparan.
2) Mewujudkan kearsipan dan perpustakaan sebagai wadah sumber
pengetahuan.
3) Mewujudkan kearsipan dan perpustakaan sebagai wadah sumber
informasi.
4) Mewujudkan kearsipan dan perpustakaan sebagai wadah sumber
penelitian.
5) Mewujudkan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi sebagai termpat rekreasi keilmuan dan penelitian yang
meneyenangkan.44

4. Tugas dan Fungsi Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Daerah dan melaksanakan perancangan,
pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan, pengendalian bidang
perpustakaan, arsip dan dokumentasi yang meliputi penelitian dan
pengembangan perpustakaan dan arsip kesekretariatan, dan tugas-tugas
lain yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang dan tugasnya.
Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana yang
dimaksud di atas yaitu badan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi
Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip
daerah.
b. Pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintah daerah di
bidang perpustakaan dan arsip daerah.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip
daerah.

44
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d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dan instansi pemrintah
maupun swasta untuk pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan
arsip daerah.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.45

5. Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi mempunyai 4
bidang teknisi dan 1 bidang administratif yaitu:
a. Bidang pengembangan koleksi perpustakaan:
1) Melakukan pengadaan bahan pustaka
2) Melakukan pengelolaan bahan pustaka
3) Melakukan pelayanan perpustakaan
4) Melakukan pelestarian bahan perpustakaan
b. Bidang kerjasama, pembinaan pengembangan perpustakaan, tenaga
perpustakaan, dan pembudayaan gemar membaca:
1) Kerjasama dengan dunia usaha dan industri
2) Melakukan pembinaan perpustakaan SD, SMP, kelurahan
3) Mengadakan pelatihan pengelolaan perpustakaan
4) Menyelengarakan berbagai lomba tingkat SD-SMP sekota Jambi
c. Bidang pengelolaan arsip
1) Melakukan akuisisi, pengelolaan dan preservasi arsip
2) Melakukan pengelolaan arsip dinamis
d. Bidang pembinaan dan pengawasan arsip
1) Melaksanakan pembinaan kearsipan ke OPD Kota Jambi46

6. Program Dinas Kearsiapn dan Perpustakaan Kota Jambi
Program merupakan implementasi dari kebijakan yang
dimaksud penyusunan program dilakukan secara sistematis dan terpadu
45
46
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yang dilaksanakan oleh bidang dalam suatu organisasi yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing program yang utama
di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
a. Program pelayanan administrasi perkantoran
b. Program peningkatan sarana dan prasarana
c. Program peningkatan disiplin anggota
d. Program pelengkapan kapasitas sumber daya manusia
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelapor capaian kinerja
dan keuangan
f. Program perencanaan SKPD
g. Program peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan
h. Program

pengelolaan,

dokumentasi/arsip

penyelamatan,

dan

pelestarian

47

7. Syarat Menjadi Anggota Perpustakaan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi
a. Mengisi formulir pendaftaran
b. Fotocopy identitas (KTP, SIM, KTM, Kartu Pelajar, Pasport)
c. Soft file pas foto
d. Surat keterangan (RT, Dekan, Kepala Sekolah)48

47
48
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8. Strukur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi
Gambar 4.1 Struktur Organisasi49
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9. Sumber Daya Manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi
Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi terdiri dari 77 orang pegawai dengan jabatan
struktural sebanyak 21 orang. Jabatan fungsional tertentu sebanyak 9
orang dan jabatan fungsional umum/ staf pelaksana sebanyak 47 orang,
dengan rincian sebagai berikut:

Table 4.2 Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Jenis
Kelamin

Jenjang Pendidikan

Status Pegawai

L

P

SMP
Sederajat

SMA/K
Sederajat

D2

D3

S1

S2

S3

PNS

NON
PNS

43

35

1

20

-

3

45

7

1

41

36

77

77

77

Dari 9 pegawai jabatan fungsional tertentu, sebanyak 1 orang
yang merupakan jabatan fungsional tertentu pustakawan dan 8 orang
merupakan jabatan fungsional tertentu arsiparis, yang di mana seluruh
tenaga fungsional tertentu ialah fungsional pada tingkat ahli. Dengan
rincihan 1 orang pustakawan ahli pertama, 2 orang arsiparis ahli
pertama, 4 orang arsiparis ahli madya dan 2 orang arsiparis ahli madya.
Jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang telah dilalui,
terdapat beberapa pegawai baik PNS ataupun non PNS dengan latar
belakang pendidikan Ilmu Perpustakaan, yaitu 1 orang PNS dan ada 3
orang yang berstatus non PNS dengan berlatar belakang pendidikan S1
ilmu perpustakaan. Sedangkan untuk jabatan fungsional tertentu
arsiparis pendidikan yang didapat dengan mengikuti pendidikan dan
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pelatihan berupa Diklat dan Bimtek yang diselenggarakan oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI).50

10. Koleksi Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi
Jumlah koleksi bahan pustaka yang terdapat pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi sementara berjumlah 24.606
judul dan 52.932 eksemplar. Koleksi-koleksi tersebut berasal dari
berbagai sumber, yaitu pengadaan langsung dengan menggunakan dana
APBD, deposit, terbitan sendiri, dan sumbangan dari perpustakaan
Nasional Republik Indonesia, DPAD Provinsi Jambi, Bank Indonesia
Jambi, Angkasa Pura Jambi, dan masyarakat sekitar perpustakaan.
Seluruh koleksi terdiri dari koleksi bahan tercetak dan koleksi
bahan non-cetak. Koleksi tercetak ialah koleksi yang medianya seperti
kertas dan sejenisnya, sedangkan koleksi bahan non-cetak merupakan
koleksi yang sebagian besar medianya bukan dari kertas, melainkan
berupa digital dan bisa diakses menggunakan berbagai aplikasi salah
satunya perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
menggunakan aplikas Inlislite V.3.
Koleksi dengan bahan tercetak yang terdapat pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi diantaranya:
a. Buku: Buku Anak, Buku Teks
b. Referensi: Kamus, Ensiklopedia, Atlas, Indeks, Bibliografi
c. Koleksi Deposit: Laporan penelitian, Kliping, Arsip pojok Jambi,
Peratuan Perundang-undang
d. Terbitan Berseri: Surat kabar, majalah, Jurnal
e. Braile
f. Brosur

50
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Berikut koleksi dengan bahan non-cetak dalah:
a. CD-ROM
b. VCD
c. Kaset Pita
d. E-Book51
2) Koleksi Tercetak
Tabel 4.3 Jumlah Koleksi Tercetak Secara Klasifikasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi

No.
Klasifikasi Buku

Jumlah

Jumlah

Judul

Eksemplar

2.852

6.594

605

1.279

1

Karya

2

Filsafat dan Psikologi

3

Agama

1.141

2.378

4

Ilmu Sosial

5.265

11.225

5

Bahasa

1.165

2.521

6

Ilmu Murni

1.285

3.696

7

Teknologi

4.622

9.864

8

Kesenian, Olahraga

1.366

2.399

9

Kesastraan

1.731

4.332

10

Geografi dan Sejarah

957

2.330

11

Terbitan Berseri

346

829

12

Referensi

1.365

1.919

13

Braile

430

697

14

Koleksi Deposit

1.073

1.449

24.197

51.502

Total

51
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3) Koleksi Non-Cetak
Tabel 4.4 Koleksi Non-Cetak52

No.

Jenis

1

CD-ROM

Jumlah
Judul
358

Jumlah
Eksempalar
378

2

VCD

35

35

3

Kaset Pita

15

15

4

E-Book

1

1

Total

409

429

11. Sistem Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi menerapkan 2
sistem pelayanan yaitu (Open Access) layanan terbuka dan (Close
Access) layanan tertutup.
Pada layanan terbuka pemustaka diberikan kebebasan untuk
masuk dan memilih sendiri koleksi atau informasi yang sedang
dibutuhkan pemustaka, dan petugas perpustakaan hanya memproses
pada tahap sirkulasi (peminjaman atau pengembalian).
Sedangkan pada layanan tertutup Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi menerapkan layanan ini hanya untuk koleksi
kearsipan, dikarenakan arsip tersebut menyangkut tentang aib bagi
perpustakaan itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh masyarakat
umum. jika dalam keadaan tertentu dan pemustaka diwajibkan
mengaksesnya untuk kepentingan karya ilmiah maka petugas
perpustakaan lah yang akan melakukan pencarian arsip tersebut.53

52
53
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12. Jam Buka Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi
Senin – Kamis

: 08:00 - 15:00

Jum’at

: 08:00 - 11:00
: 14:00 - 16:00

Sabtu

: 08:00 - 15:30

Minggu

: 08:00 - 12:00

13. Jenis-jenis Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi menerapkan 3
jenis layanan yaitu:
a. Layanan Teknis: layanan yang mencakup berbagai kegiatan seperti
pengadaan

bahan

pustaka

yang

terdiri

dari

inventarisasi,

pengkatalogan, pengklasifikasian, dan pemberian pelengkap pada
bahan pustaka, serta memelihara bahan pustaka.
b. Layanan Administrasi: layanan ini berhubungan langsung dengan
tata persuratan, administrasi keanggotaan dan bebas pustaka. Dan
layanan yang diberikan ialah:
1) Menerima surat masuk: kerjasama, permohonan penelitian
2) Menerima sumbangan koleksi dan donatur
3) Mengaktivasi keanggotaan dan pembuatan kartu keluarga
4) Memvalidasi keterangan bebas pustaka bagi pemustaka
c. Layanan Pemustaka: layanan ini merupakan layanan kepada
pemustaka yang salah satu faktor dapat menentukan keberhasilan
suatu perpustakaan. Berikut jenis layanan pemustaka terdiri dari:
1) Layanan Sirkulasi
2) Layanan Referensi
3) Layanan Audio Visual
4) Layanan Terbitan berseri/ Berkala
5) Layanan Braile
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6) Layanan Penelusuran Informasi
7) Layanan Pendidikan Pemustaka
8) Layanan Perpustakaan Keliling54

14. Jumlah

Anggota

Perpustakaan

Dinas

Kearsipan

dan

Perpustakaan Kota Jambi
Untuk sementara ini jumlah anggota di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi berjumlah 4.766 orang, yang terdiri dari
pelajar, mahasisiwa, dan masyarakat umum. pemustaka yang
berkunjung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi setiap
harinya mencapai 300 orang, yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA,
mahasiswa dan masyarakat umum.
Mulai Tanggal 15 Maret 2020, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi, terpaksa membuat kebijakan sementara,
yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi hanya
memperbolehkan pemustaka berkunjung per harinya cukup 30 orang
saja, agar perpustakaan tidak dianggap menjadi wadah keramaian bagi
masyarakat selama pandemi Covid-19.
Setiap harinya pemustaka yang berkunjng ke perpustakaan
mempunyai tujuan kunjungan yang berbeda-beda. Antara lain:
a. Pinjam Buku
b. Baca Buku
c. Pengembalian Buku
d. Akses Internet
e. Belajar dan Penelitian
f. Bermain
g. Studi Banding
h. Kunjungan Kerja Biasa
Dari Tahun ke Tahun dalam perkembangannya, banyak sekali
pemustaka yang berasal dari luar Kota Jambi, baik yang sudah
54
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menjadi anggota perpustakaan ataupun hanya sebagai pengunjung
biasa.

15. Tata Cara dan Peraturan Peminjaman Buku Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi
a. Sudah menjadi anggota perpustakaan.
b. Mengisi buku kunjung perpustakaan.
c. Mencari

koleksi

melalui

Opac/Website

di

http://dkp.jambikota.gp.id
d. Melaporkan

buku

yang akan

di

pinjam

kepada

petugas

perpustakaan.
e. Peminjaman buku maksimal 2 buku.
f. Maksimal batas peminjaman 7 hari.
g. Terlambat mengembalikan atau jatuh tempo peminjaman, maka
akan dikenakan denda yang berlaku.
h. Merusak, menukar, dan menghilangkan buku wajib menganti
dengan buku yang sama.
i. Ketahuan atau kedapatan mengambil bahan pustaka tanpa
sepengetahuan

petugas,

akan

dikenakan

hukuman

tidak

diperbolehkan meminjam buku selama 1 tahun.55

16. Sarana dan Prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi
Sarana dan prasarana merupakan suatu syarat mutlak bagi
setiap perpustakaan sebagai lembaga pelayanan publik. Berikut sarana
dan prasarana yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
sebagai berikut:
a. Sarana:
1) Rak (Buku Teks)
2) Rak (Buku Anak)
55
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3) Rak (Braile)
4) Rak Referensi
5) Rak Koleksi Deposit
6) Rak Surat Kabar
7) Rak Etalase
8) Lemari Katalog Kartu
9) Meja dan Kursi Baca
10) Komputer Buku Tamu
11) Komputer Opac
12) Komputer Sirkulasi
13) Komputer dan Printer Kartu anggota
14) Komputer E-Book
15) Komputer Berkode
16) Aplikasi Inlislite V.3
17) Akses Internet
18) Kotak Saran
b. Prasarana:
5) Gedung
6) Ruang Baca
7) Ruang Anak
8) Ruang BI Corner
9) Ruang Referensi
10) Ruang Audio Visual
11) Mushola
12) Toilet
13) Tempat Parkir
14) Mobil Perpustakaan Keliling
15) Gerobak Motor Perpustakaan Keliling56

56
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Tabel 4.5 Daftar Fasilitas Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi57

No.

Fasilitas

Jumlah

Keterangan

1

Kendaraan roda 4

1

Baik

2

Kendaraan roda 2

1

Baik

3

Komputer

14

Baik

4

Lapetop

2

Baik

5

Printer

14

Baik

6

Lemari arsip

10

Baik

7

White board

6

Baik

8

Tangga stainlis

1

Baik

9

Umbul-umbul

10

Baik

10

Papan struktur

1

Baik

11

Menin tik

1

Baik

12

AC

24

Baik

14

Berangkas

1

Baik

15

Lemari arsip v 404-42005

8

Baik

16

Locker 62005

8

Baik

17

Cap board slidngglass v 602

8

Baik

18

Ups

4

Baik

19

Stabilizer

6

Baik

20

Proyektor infokus

6

Baik

21

Kulkas

1

Baik

22

Kursi tamu

6

Baik

23

Meja tamu

10

Baik

24

Meja biro

11

Baik

25

Kursi putar

9

Baik

26

Permadani

1

Baik

57
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27

Kursi tinggi

6

Baik

28

Lemari buku

1

Baik

29

Meja biasa

16

Baik

30

Kursi susun

104

Baik

31

Meja susun

16

Baik

32

Lemari pintu kaca

10

Baik

33

Meja tv

10

Baik

34

Meja baca sekat

2

Baik

35

Meja rapat

1

Baik

36

Rak buku 2 sisi

16

Baik

37

Rak buku 1 sisi

6

Baik

38

Rak penitipan barang

4

Baik

39

Lemari katalog

2

Baik

40

Etalase kaos

2

Baik

41

Gantungan Koran

5

Baik

42

Lemari kartu kendali

7

Baik

43

Lemari buku 1 sisi

1

Baik

44

Rak piring

1

Baik

45

Dispenser

2

Baik

46

Kursi putar

10

Baik

47

Meja osin

7

Baik

48

Filing cabinet

7

Baik
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B. Temuan Penelitian dan Pembahasan
1. Pola

Pembinaan

Karir

Pustakawan

dalam

Pengembangan

Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
Jabatan fungsional pustakawan sama derajatnya dengan
jabatan fungsional lainnya seperti dosen, dokter, dll, mereka
membutuhkan pembinaan agar bisa mendapatkan hasil yang baik
khususnya dalam bidang karir mereka, hingga karir yang diharapkan
bisa tercapai. Namun bentuk pembinaan dari setiap profesi itu jelas
berbeda dikarenakan sifat, fungsi dan kebutuhan setiap dari mereka
berbeda-beda.
a. Pembinaan melalui pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam
meningkatkan

dan

mengembangkan

suatu

wawasan

serta

pengetahuan seorang pustakawan dalam menunjang kegiatan
kepustakawanannya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja
yang baik seperti seorang yang profesional dalam bidangnya.
Pendidikan sendiri terbagi atas tiga jalur yaitu:
1) Pendidikan jalur Formal
Pendidikan formal merupakan pendidikan lanjutan bagi
seorang

pustakawan

yang

ingin

melanjutkan

jenjang

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya seperti,
seorang pustakawan yang bekerja di perpustakaan hanya lulusan
D3

Ilmu

Perpustakaan

dan

ingin

mengambil

gelar

S1

perpustakaan, tentunya seorang pustakawan tersbut haruslah
mengikuti pendidikan formal agar dapat melanjutkan jenjang
pendidikannya.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dalam
menyelenggarakan pendidikan formal dengan memberikan setiap
pustakawan

kesempatan

formalnya. Namun

para

untuk

melanjutkan

pustakawan

banyak

pendidikan
yang

tidak

melanjutkan pendidikan formalnya, sebab terkendala dana hingga
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hilangnya motivasi mereka untuk melanjutkan pendidikan
tersebut.
Berikut

hasil

wawancara

bersama

Kepala

Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dan beliau mengatakan:
“Saya memang membuat kebijakan pembinaan secara
tertulis dengan jelas dan saya selalu welcome bagi para
pustakawan yang ingin melanjutkan pendidikannya
seperti melalui pendidikan formal, yang menjadi
masalah, sejak saya menjadi Kadis di DKP Kota Jambi,
saya belum pernah mendapat biaya lebih atau biaya
khusus untuk para pustakawan dari pemerintah mengenai
anggaran guna melanjutkan jenjang pendidikan bagi
pustakawan, namun pemerintah menangulangi hal
tersebut dengan mengadakan beasiswa bagi pustakawan
yang beruntung”.58
Berikut hasil wawancara oleh salah satu pustakawan di
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi mengenai
pendidikan Formal:
“Pada dasarnya pembinnaan di sini secara tertulis dan
jelas, dan juga selalu diberikan informasi-informasi
mengenai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,
namun sampai saat ini saya masih belum melanjutkan
pola pembinaan lanjutan secara formal, dikarenakan
pihak DKP Kota Jambi belum memberikan dana khusus
bagi para pustakawan yang ingin melanjutkan
pendidikannya, untuk menangulangi itu saya berinisitif
untuk sering sharing sama teman pustakawan yang sudah
mengikuti program pendidikan lanjutan formal tersebut,
tidak banyak akhirnya saya memahami isi dari
pendidikan formal tersebut.”59
Berdasarkan observasi peneliti lakukan, peneliti tidak
melihat adanya struktur atau agenda khusus mengenai kebijakan
pembinaan secara tertulis seperti apa yang dikatakan di atas.

58
59
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Berikut hasil wawancara oleh salah satu pustakawan di
Dinas

Kearsipan

dan

Perpustakaan

Kota

Jambi,

beliau

mengatakan:
“pada Tahun 2018 saya ada kemauan untuk melanjutkan
pendidikan formal, namun dikarenakan adanya kebijakan
di DKP Kota Jambi mengharuskan meninggalkan dari
tempat kerja hanya berjarak 60 kilo Meter, sedangkan
program S2 di Jambi belum ada, sedangkan tugas belajar
boleh lebih dari 60 kilo Meter, namun harus
menggunakan pihak ke 3 atau program beasiswa”.60
Sementara

itu,

dalam

beberapa

tahun

terakhir,

pemerintah telah mengadakan beasiswa untuk para Aparatur Sipil
Negara yang bekerja sebagai pegawai sipil di instansi manapun.
Dengan adanya beasiswa tersebut maka terdapat peluang bagi
para pustakawan di Dinas Kearsipaan dan Perpustakaan Kota
Jambi untuk dapat melanjutkan pendidikan formalnya. Berikut
keterangan

dari

Kepala

Bidang

Pengembangan

koleksi

Perpustakaan terkait beasiswa tersebut:
“Setiap tahunnya pemerintah sekarang melalui Dinas
Pendidikan, Badan Kepegawaian Negara dan lain-lain,
membuka beasiswa untuk melanjutkan pendidikan para
Aparatur Sipil Negara. Informasi tersebut kami sebarkan
kepada para pegawai di DKP Kota Jambi ini, jika
berbentuk surat maka akan kami pajang di Mading.
Namun dalam beberapa tahun terakhir jarang ada dibuka
beasiswa untuk pendidikan Ilmu Perpustakaan, lebih
banyak di ilmu-ilmu lainnya seperti kesehatan, pertanian,
dan lain-lain”.61
Berikut hal senada juga dikatakan oleh salah satu
pustakawan, beliau mengatakan:
“Pada tahun lalu saya melihat brosur beasiswa dan
setelah saya lihat-lihat beasiswa mengenai jurusan Ilmu
Perpustakaan itu tidak ada, hanya beasiswa pada ilmuilmu tertentu seperti kesehatan, pertanian, dan lain-lain,
selama Pandemi Covid ini, saya juga rutin melihat-lihat
60
61
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beasiswa Ilmu Perpustakaan di media sosisal, namun
hasilnya juga sama seperti apa yang tertempel di Mading
DKP Kota Jambi”.62
Dari

hasil

pembahasan

di

atas,

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa pendidikan formal di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi bisa dikatakan tidak secara tertulis,
melainkan hanya inisiatif Pak Kadis dan para pustakawan engan
melanjutkan pendidikan formal yang dikarenakan belum adanya
alokasi dana khusus dari pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi untuk para pustakawan, namun setiap ada beasiswa
pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi selalu
memberikan informasi kepada setiap pegawai Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti benar
melihat adanya Mading yang memuat berita mengenai beasiswa
bagi pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
2) Pendidikan Jalur Non-Formal
Jika melalui pendidikan formal tidak dapat berjalan
dengan baik, maka pendidikan non-formal adalah suatu wadah
yang sangat tepat untuk melakukan pembinaan, banyak ragam
bentuk pendidikan non-formal yang dapat ditempuh, hal yang
sama juga telah dilaksanakan oleh para pustakawan di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
Berikut hasil wawancara bersama pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, beliau mengatakan
bahwa:
“Setiap tahunnya, Perpustakaan Nasional RI telah
membuat agenda secara terstruktur untuk pendidikan
bagi pustakawan tak terkecuali masa pandemi, dan setiap
tahun pula saya dan teman pustakawan lainnya rutin
mengikuti kegiatan tersebut, dengan mencukupi semua
62
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persyaratan yang ada, dan ketika pulang kami akan
menyampaikan dan mengevaluasi ilmu apa yang kami
peroleh setelah pendidikan tersebut, agar dapat berbagi
kesesama pustakawan lainnya, begitu pula semasa
pandemi seperti saat ini, kami juga selalu mengikuti
kegiatan tersebut, malahan kegiatan tersebut saya
merasakan jauh lebih ringan dari pada langsung ke
lapangan, karena tidak memerlukan persyaratan yang
begitu banyak dan tidak membuang-buang waktu”.63
Berikut

hasil

wawancara

bersama

Kepala

Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, beliau mengatakan:
“Setiap tahunnya, pustakawan di DKP Kota Jambi selalu
mengikuti kegiatan seperti studi banding, diklat, dan
seminar, yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional
RI atau instansi lain, mereka sengaja kami kirim untuk
mengikuti pendidikan non-formal tersebut, dengan
tujuan agar mampu meningkatkan kualitas dan
pengetahuan mereka agar dapat memudahkan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
pustakawan. Dengan syarat pustakawan tersebut
memenuhi syarat-syarat untuk mendaftar kegiatan
tersebut, begitu pula semasa pandemi seperti saat ini,
para pustakawan kami juga rutin mengikuti pendidikan
tersebut melalaui Daring”.64
Selain itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
juga melakukan kunjungan studi banding ke perpustakaan yang
lebih maju, untuk bertukar pendapat dan mencontoh perpustakaan
yang telah maju tersebut, agar menjadi suatu catatan keras bagi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, pada bulan
Agustus 2019 yang diikuti oleh semua pegawai Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan kota Jambi.65
Dari

hasil

pembahasan

di

atas,

peneliti

dapat

menyimpulkan bahwa pendidikan jalur non-formal berjalan
dengan cukup baik, karena setiap ada kegiatan dari Perpustakaan
Nasional RI atau instansi lainnya, para pustakawan rajin ikut serta
63
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dalam pendidikan non-formal, begitu pula semasa pandemi saat
ini para pustakawan juga selalu ikut serta dalam melakukan
kegiatan tersebut.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti benar
melihat adanya pustakawan dan pegawai lainnya yang sedang
mengikuti pembinaan melalui Online/Daring, yang menandakan
para pustakawan benar telah mengikuti pendidikan non-formal.
3) Pendidikan Jalur In-Formal
Jika pendidikan jalur formal dan non-formal tidak dapat
terlaksana secara rutin, maka pendidikan in-formal adalah pilihan
yang terbaik sebagai wadah untuk melakukan pembinaan yang
dapat dilakukan secara rutin dan setiap saatnya. Pendidikan informal biasanya dimulai dengan para pustakawan yang duduk dan
berkumpul kemudian saling berbicara mengenai seputar dunia
kepustakawanan. Selain itu, dengan memanfaatkan kecanggihan
teknologi seperti sekarang, pustakawan dapat memanfaatkan
aplikasi android seperti Mi-Chat dan Whatssapp yang berguna
sebagai media untuk mengobrol dengan pustakawan yang jauh
berbeda lokasi.
Sewaktu peneliti berada di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi, peneliti sempat melihat adanya para
pustakawan saling mengobrol tentang tugas masing-masing
pegawai disaat mereka saling menyantap makan siang, yang
berarti pendidikan jalur in-formal ini berjalan cukup baik di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
Berikut

hasil

wawancara

bersama

kepala

Dinas

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, sebagai berikut:
“Di DKP Kota Jambi ini, jika tidak ada kesibukan, saya
sendiri rutin mengecek ke setiap bagian dan selalu
memberikan motivasi dan masukan, serta berbicara
seputar keilmuan perpustakaan, serta kendala yang
mereka dapat dalam melaksanakan pekerjaannya.
Dengan hal seperti itu secara tidak langsung pengetahuan
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saya akan bertambah dan dapat mengerti bagaimana
kondisi, keluh kesah, dan masalah yang dihadapi oleh
pustakawan. Selain itu, kami juga rutin mengadakan
diskusi dengan para pustakawan dan seluruh staf di
perpustakaan untuk mendiskusikan apa yang kurang, dan
apa yang sebaiknya dilakukan untuk kemajuan
perpustakaan”.66
Namun sewaktu peneliti beberapa kali observasi, peneliti
tidak melihat adanya Kepala Dinas turun langsung untuk
menanyakan tentang tugas-tugas bawahannya seperti yang
dikatakan di atas, dan hal tersebut masih menjadi tanda tanya bagi
peneliti, namun peneliti menyimpulkan bahwa sewaktu peneliti
berada di sana mungkin Kepala Dinas sedang sibuk dalam
kegiatannya, hal tersebut benar peneliti rasakan sewaktu ingin
mewawancarai Kepala Dinas yang sangat susah untuk ditemuin.
Untuk

menilai

kondisi

komponen

perpustakaan,

pustakawan dapat melakukan pengkajian berdasarkan ukuran
yang dituntut oleh visi dan misi, barulah terciptanya perpustakaan
yang diinginkan masyarakat zaman moderen saat ini.
Hal ini juga sudah dilakukan oleh para pustakawan di
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi sebagai berikut:
“Bagi kami yang menyandang gelar sarjana Ilmu
Perpustakaan, kami diwajibkan untuk menjadikan suatu
perpustakaan tersebut bukan hanya semata tempat untuk
membaca buku, melainkan tempat untuk mencari suatu
referensi dan rekreasi bagi pemustaka, barulah
pemustaka menyadari bahwa perpustakaan itu tidak
membosankan apa yang selama ini banyak orang
pikirkan”.67
Dari

hasil

pembahasan

di

atas,

peneliti

dapat

menyimpulkan keseluruhan bahwa pembinaan melalui pendidikan
jalur formal masih tergolong belum berjalan sama sekali, sebab
belum adanya alokasi dana khusus oleh Dinas Kearsipan dan
66
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Perpustakaan Kota Jambi untuk para pustakawan yang ingin
melanjutkan pendidikan formal.
Sedangkan pembinaan melalui pendidikan jalur nonformal dan in-formal tergolong berjalan cukup baik, karena para
pustakawan selalu aktif mengikuti berbagai pembinaan baik itu
dari Perpustakaan Nasional RI ataupun pembinaan umum, dan
setiap pustakawan mampu menambah wawasan dan pengetahuan
setelah menjalankan pendidikan non-formal, dan begitu pula
dengan pendidikan in-formal telah berjalan cukup baik, karena
para pegawai telah melakukan pertukaran cerita tentang tugasnya
masing-masing yang secara tidak langsung hal tersebut termasuk
dalam pendidikan in-formal.
b. Pembinaan Melalui Pelatihan
Pembinaan melalui pelatihan juga merupakan faktor yang
sangat penting untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan
serta pengetahuan seorang pustakawan dalam menunjang kegiatan
kepustakawanannya sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja
yang diharapkan serta karir yang memuaskan. Dengan diadakannya
pelatihan tersebut, maka pendidikan yang sebelumnya telah diajarkan
mampu diterapkan secara langsung dalam pelatihan yang diikuti
dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga akan berdampak dan tidak
gampang hilang dari ingatan setiap pustakawan.
Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi adalah mengadakan bimbingan teknis
E-Arsip. Dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
Berikut hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi mengatakan bahwa:
“Perpustakaan Nasional RI juga telah membuat agenda
untuk mengenai pelatihan, dan kita secara rutin juga
mengirim pustakawan untuk mengikuti pelatihan tersebut
dengan beberapa pertimbangan seperti, apakah perlu
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mengikuti pelatihan tersebut, adakah pustakawan kita yang
memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan tersebut, dan
kira-kira pelatihan ini cocok tidak dengan lembaga kita.
Dengan demikian tidak sembarang pustakawan dapat
mengikuti pelatihan tersebut, beda halnya semasa pandemi
saat ini, para pustakawan tidak begitu melihat pelatihan itu
berdampak langsung bagi tugasnya atau tidak, karena
mereka anggap dengan mengikuti pelatihan Daring ini tidak
memakan waktu yang lama”.68
Berikut penuturan Kepala Bidang Pembinaan

dan

Pengawasan Kearsipan, sebagai berikut:
“Untuk pelatihan pustakawan di DKP Kota Jambi, biasanya
kita menunggu undangan dari Perpustakaan Nasional RI
yang setiap tahunnya selalu datang. Sementara itu kami juga
melibatkan para pustakawan untuk menjadi pembimbing
dan tim penilai dalam kegiatan pelatihan bimtek para
pustakawan yang ada di lingkungan DKP Kota Jambi,
namun beberapa bulan kemarin kami tidak melakukan
kegiatan rutin itu karena kebijakan pemerintah kota untuk
menutup apapun kegiatan yang mengundang keramaian”.69
Berikut penuturan oleh salah satu pustakawan mengenai
pembinaan pelatihan:
“Sebelum masa pandemi saat ini, tepatnya pada Tahun lalu
saya diutus pergi ke Perpustakaan Nasional RI untuk
mewakili DKP Kota Jambi dalam mengikuti pembinaan
pelatihan pustakawan di sana, yang di mana pelatiahan
tersebut bagi saya betul-betul bermanfaat, seperti tahun lalu
Perpustakaan Nasional membuat pelatihan Stock Opname,
Preservasi dan Konservasi kepada bahan pustaka, menyusun
koleksi secara DDC, dan yang terpenting bagaimana
menjadi seorang pustakawan yang ramah terhadap semua
pemustaka”.70
Dari hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa pada pembinaan pelatihan yang diadakan rutin oleh
Perpustakaan Nasional RI, para putakawan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi selalu mengikuti jika mendapat undangan
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dan tak terkecuali seperti masa pandemi saat ini.
Selain pelatihan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional
RI, Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kota Jambi selalu
memberikan kebebasan kepada pustakawan untuk mengikuti
pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi lainnya, dengan
catatan pelatiahn tersebut mengenai seputar dunia kepustakawanan.
Dengan catatan juga pelatihan tersebut tidak menggangu kegiatan
para pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
dan pustakawan tersebut telah melengkapi persyaratan untuk menjadi
peserta di kegiatan tersebut, dan juga pihak Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi tidak menyediakan biaya kontribusi, yang
dikarenakan keterbatasan anggaran oleh pemerintah, begitu pula
semasa pandemi saat ini, pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi juga tetap memberikan kebebasan kepada para
pustakawan yang ingin mengikuti pembinaan pelatihan yang di
selengarakan instansi lain, namun harus tetap diperhatikan protokol
kesehatan masing-masing.
Berikut hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi mengenai kebebasan mengikuti
pelatihan, beliau mengatakan:
“Selama saya menjabat di DKP Kota Jambi, saya selalu
memberikan gerakan leluasa bagi setiap pegawai yang ada
di sini untuk mengikuti apapun itu kegiatannya, baik
sebelum pandemi atau sesudah pandemi seperti saat ini,
selagi itu berkenaan dengan bidang mereka masing-masing,
namun kembali lagi ke mereka sanggup atau tidak,
dikarenakan kami dari pihak DKP Kota Jambi tidak
memberikan dana kontribusi ataupun atribut protokol
kesehatan bagi pegawai yang ingin mengikuti pelatihan di
luar sana”.71
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Berikut hasil wawancara oleh salah satu pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi:
“Pada beberapa dekade yang lalu, tepatnya sebelum
pandemi saya dan rekan mengikuti salah satu pelatihan
yang diselenggarakan oleh BPAD Provinsi Jambi dan tidak
ada larangan oleh pak Kadis ataupun pihak DKP Kota
Jambi, namun dengan catatan mengikuti pelatihan itu tidak
menggangu tugas kami di DKP Kota Jambi, dan jujur juga
kami mengikuti pelatihan tersebut menggunakan biaya
kontribusi sendiri, karena dari awal kami sudah dijelaskan
oleh pak Kadis DKP Kota Jambi”.72
Dari hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa pembinaan melalui pelatihan telah berjalan cukup baik,
namun masih tampak ada kekurangan yaitu, kurangnya dana bagi
pustakawan untuk mengikuti pembinaan pelatihan-pelatihan umum.
Namun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi selalu
mengupayakan agar pustakawan dapat mengikuti pelatihan-pelatihan
kepustakawanan yang ada dengan cara memberikan kebebasan bagi
pustakawan yang ingin mengikuti setiap pembinaan, dengan harapan
agar pustakawan tersebut mendapatkan ilmu dan wawasan yang dapat
disebarkan kesesama pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti sempat
melihat salah satu pustakawan yang sedang mengikuti pembinaan
pelatihan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional Ri melalui
Daring, yang menandakan pembinaan pelatihan benar telah
dilakukan dan cukup berjalan dengan baik.
Setiap instansi yang menyediakan tempat atau wadah
pelatihan bagi setiap pustakawan, pastinya memiliki syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi agar dapat mengikuti suatu pelatihan,
salah satu syarat pentingnya yaitu, berijazah minimal D III/S1, surat
SK dan menyerahkan surat tugas dari pejabat yang berwewenang.
72

Wawancara, Ria Mustika. S.IP, pada 23 maret 2021

56

Berikut

hasil

wawancara

bersama

Kepala

Seksi

Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, sebagai
berikut:
“Setiap pustakawan kami yang mengikuti pelatihan baik itu
dari Perpustakaan Nasional ataupun pelatiahan lainnya,
kami dari pihak DKP Kota Jambi selalu memberikan
kemudahan, dengan catatan tidak membebani pekerjaan
mereka di DKP Kota Jambi, karena itu merupakan tugas
pokok mereka”.73
Berikut hasil wawancara bersama pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, beliau mengatakan:
“Selama saya mengikuti beberapa pelatihan yang ada,
alhamdulillah kami tidak dibebani oleh syarat-syarat yang
menyulitkan bagi kami, namun kami harus tetap
memprioritaskan tugas kami di DKP Kota Jambi, dan
ditambah lagi semenjak Covid ini kami mengikuti pelatihan
hanya melalui aplikasi Zoom yang membuat kami tidak
harus meninggalkan tempat kerja kami.”74
Dari hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa dari pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
tidak terlalu membebani para pegawai yang akan mengikuti
pelatihan di manapun, dengan catatan para pegawai tidak boleh
melalaikan tugasnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi.
Dalam

pengembangan

perpustakaan

ada

beberapa

komponen utama yang menjadi pokok pengembangan, yaitu, sumber
daya manusia, koleksi, sistem layanan, fasilitas pendukung, dan
marketing.

Yang

harus

diperhatikan

dalam

pengembangan

komponen ini adalah sasaran pengembangan dan penetapan capaian,
hal tersebut juga dianggap sudah dirasakan oleh beberapa pegawai di
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
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Berikut hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pelestarian
Bahan Perpustakaan, sebagai berikut:
“Dengan adanya pustakawan ahli di DKP Kota Jambi ini
sangat membantu terutama bagi perpustakaan yang sedang
kami kelola, dengan adanya pola pembinaan terstruktur dan
para pustakawan kami dengan senang hati mengikutinya,
kami sangat bersyukur karena ilmu yang didapat mereka
sangat membantu dalam mengembangkan perpustakaan di
DKP Kota Jambi”.75
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Pembinaan
dan Pengembangan perpustakaan:
“Bagi saya setiap pustakawan memiliki keahlian masingmasing dan walaupun para pustakawan yang kami punya
hanya rutin mengikuti pembinaan pelatihan dan belum
mengikuti pendidikan lanjutan formal, namun para
pustakawan sudah menunjukan kerja yang sangat
memuaskan,
sehingga
perpustakaan
kami
dapat
berkembang dengan baik walau masih kurang dengan yang
diharapkan”.76
Berikut hasil wawancara bersama Pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan kota Jambi:
“Jika dilihat dari segi pelayanan, perpustakaan kami emang
bisa dikatakan baik, karena sampai saat ini sistim pelayanan
kami belum pernah ada yang protes secara tertulis atau pun
langsung, mungkin itu dikarenakan kami yang telah
menerapkan sisitim layanan yang telah kami ikuti beberapa
kali pelatihan di Perpustakaan Nasional RI dan pelatihanpelatihan lainnya”.77
Dari hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa pengembangan perpustakaan di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi sudah tergolong baik, karena dapat kita
ketahui oleh pendapat beberapa orang yang dianggap penting bagi
pengelolaan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi, dan pustakawannya juga sudah menerapkan ilmu dari
75
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pelatihan-pelatihan yang telah mereka lakukan.
Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, peneliti tidak
melihat adanya dokumentasi mengenai kegiatan yang telah
dijalankan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, setelah
peneliti bertanya kepada beberapa narasumber, ternyata kegiatan
tersebut hanya di Upload di media sosial pribadinya Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi seperti Instagram dan Facebook.

2. Hambatan dalam Pembinaan Karir Pustakawan Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi
Pada umumnya setiap instansi yang ada di Indonesia masih
mengalami berbagai hambatan yang mengakibatkan suatu instansi
tersebut masih jauh dari kata sempurna, sehingga belum bisa bejalan
dengan sebagaimana mestinya. Dalam setiap pengelolaan suatu instansi
tidak terlepas dari hambatan dan kendala- kendala, tidak terkecuali di
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
Keterbatasan Anggaran Dana
Anggaran dana merupakan sebuah hal yang perlu disiapkan
dalam sebuah organisasi atau instansi agar dapat menampung setiap
kegiatan-kegiatan yang

akan dilaksanakan. Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Jambi, anggaran yang didapatkan jumlahnya sangat
minim, ditambah tidak adanya alokasi dana khusus untuk pembinaan
karir pustakawan pada pembinaan pendidikan formal dan yang lainnya.
Anggaran

tersebut

bertujuan

agar

dapat

menghidupkan

dan

mengembangkan civitas suatu organisasi atau instansi agar dapat
memudahkan bagi pustakawan untuk megikuti berbagai pembinaan
karir pustakawan

yang tentunya

pengembangan perpustakaan.

akan berdampak baik

bagi
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Berikut hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi, beliau mengatakan bahwa:
”Perpustakaan kita mendapatkan 2 sumber dana yaitu APBN
dan APBD, dua dana itu kita gunakan dengan kebutuhan
perpustakaan DKP Kota Jambi, terutama untuk membina
perpustakaan-perpustakaan yang berada di bawah naungan
kita. Hal ini tentu mengurangi anggaran yang kita punya untuk
membina dan membangun perpustakaan dan pustakawan kita,
oleh karenanya kita fokus satu per-satu terlebih dahulu untuk
membangun dan membina yang menjadi prospek utama kita,
dan lagi dana 10 persen pertahun yang disediakan pemerintah
selalu habis untuk menambah koleksi kita. Saya sangat
berharap pemerintah memberikan alokasi dana khusus bagi
para pustakawan yang ingin melanjutkan terutama pembinaan
pendidikan formal”.78
Berikut penuturan oleh Kepala Seksi Pengembangan Koleksi
dan Pengelolaan Bahan Pustaka mengenai anggaran dana:
“Dari Tahun 2016 sampai saat ini, kita mengalami kekurangan
anggaran dana, sehingga tidak dapat melakukan pembinaan
para pustakawan secara maksimal. Dan hanya bisa menunggu
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI
yang berguna untuk pustakawan kita. Saya harap ke depannya
perpustakaan DKP Kota Jambi mendapatkan anggaran dana
yang sesuai dengan yang kita butuhkan guna membantu
mewujudkan masyarakat Jambi yang pintar dan kreatif”.79
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan
Pengawasan Kearsipan:
“Kami sebagai kepala bidang hanya bisa membantu semampu
kami agar para pustakawan yang kami punya tetap melakukan
pola pembinaan secara maksimal, yaitu dengan membantu
menyiapkan bahan-bahan persyaratan yang diperlukan saat
pembinaan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI,
namun selama pandemi ini, para pustakawan kelihatannya
tidak pernah terhambat oleh syarat-syarat untuk mengikuti
pembinaan, mungkin dikarenakan pembinaan itu melalui
Daring yang tidak begitu terlalu merepotkan”.80
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Berikut hasil wawancara oleh salah satu pustakawan Dinas
Kearsipan Dan Perpustakaan kota Jambi mengenai dana:
“Sejak dari Tahun 2016 saya pindah ke DKP Kota Jambi dan
sampai saat ini, kami para pustakawan sangat kekurangan dana
terutama bagai kami yang ingin melanjutkan pembinaan
pendidikan formal atau pun pelatiahan-pelatihan umum, dan
dari pihak DKP Kota Jambi sendiri masih belum bisa
memenuhi kesenjangan tersebut”.81
Dari hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa anggaran dana menjadi masalah terbesar dalam upaya
pembinaan karir para pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi terutama dalam pembinaan pendidikan formal, tentunya hal
tersebut sangat berdampak kurang baik bagi setiap pustakawan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
3. Strategi yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam
Pembinaan Karir Pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi
Untuk menangulangi dan menghadapi faktor penghambat
dalam pembinaan karir pustakawan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi telah memiliki strategi yang dapat dikatakan cukup baik,
namun dana yang di hasilkan dari strategi tersebut dapat dikatakan
belum bisa dialokasikan khusus untuk melanjutkan pembinaan
pendidikan formal bagi pustakawan, namun dana yang didapat dari
strategi tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengembangan
perpustakaan, contohnya dalam penambahan koleksi.
Menjalin kerjasama
Dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain, pastinya
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi akan selangkah lebih
mudah untuk mencapai sebuah visi misinya, dan tentunya dapat saling
membantu satu sama lain.
81
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Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi telah melakukan
kerja sama dengan beberapa instansi ternama seperti Bank Mandiri,
Bank Indonesia, Angkasa Pura, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, Kemenag, Penggadaian, dan Pertamina, hal tersebut
bertujuan agar dapat mempermudah dalam pencarian anggaran dana
tambahan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi.
Berikut hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi, beliau mengatakan:
“Kami dari pihak DKP Kota Jambi sebisa mungkin untuk
memajukan pustakawan dan perpustakaan kami, namun lagi-lagi
terhalang oleh dana, dan kami berinisiatif untuk melakukan
kerjasama oleh beberapa instansi guna dapat membantu kami
begitu pula dengan sebaliknya, kami siap membantu jika dari
beberapa instansi tersebut membutuhkan bantuan kami seperti,
disaat kami melakukan beberapa program di DKP Kota Jambi
kami selalu membawa nama-nama dari instansi tersebut guna
dapat mensponsori program kami dan tentunya akan membuat
instansi tersebut semakin dikenal oleh masyarakat. Setelah
berjalan beberapa tahun strategi ini, dampak yang didapat hanya
untuk pengembangan perpustakaan saja, dan belum untuk
pustakawan yang ingin melanjutkan pendidikan formal, karena
dana tersebut jarang kami dapat tepat waktu, terlebih, dana itu
nominalnya tidak terlalu besar yang artinya belum memenuhi
standar nominal untuk pendidikan formal”.82
Dari hasil pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi telah berhasil
melakukan kerjasama oleh beberapa instansi yang cukup ternama,
namun dana yang dihasilkan dari strategi tersebut masih belum bisa
dikatakan dapat mengatasi pada masalah pendidikan formal bagi
pustakawan, namun dampak lainnya, dana tersebut mampu untuk
mengtasi

pengembangan

perpustakaan

Perpustakaan Kota Jambi.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diperoleh
beberapa kesimpulan, diantaranya:
1. Bentuk pola pembinaan karir pustakawan yang telah dilakukan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi melalui:
a) Pembinaan melalui pendidikan
(1) Pendidikan formal
Pada pendidikan formal dapat dikatakan tidak dapat
terlaksana,

dikarenakan

pihak

Dinas

Kearsipan

dan

Perpustakaan Kota Jambi belum memiliki alokasi dana
khusus untuk para pustakawan yang ingin mengikuti
pendidikan formal. Jika seorang pustakawan memaksakan
kehendaknya, maka seorang pustakawan itu sendiri yang
membiayai pendidikan formal tersebut.
(2) Pendidikan non-formal
Pendidikan non-formal berjalan cukup baik, karena setiap
adanya kegiatan tentang kepustakawanan Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan Kota Jambi selalu mengirim para
pustakawannya untuk mengikuti pendidikan in-formal seperti
studi banding, diklat dan seminar yang diselenggarakan oleh
Perpustakaan Nasional RI setiap tahunnya, dan tak terkecuali
juga saat masa pandemi, para pustakawan juga selalu
mengikuti kegiatan tersebut melalui Daring.
(3) Pendidikan in-formal
Pendidikan in-formal juga berjalan cukup baik, karena para
pustakawan dan pegawai lainnya kerap bertukar cerita
mengenai tugasnya masing-masing disela waktu kosong,
seperti saat menyantap makan siang. Secara tidak langsung
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hal tersebut sudah menandakan pada pendidikan in-formal
sudah berjalan dengan cukup baik.
b) Pembinaan melalui pelatihan
Secara umum pembinaan melalui pelatihan ini telah berjalan
cukup baik, karena setiap ada undangan dari Perpustakaan
Nasional RI Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi selalu
mengirim pustakawan yang dianggap siap mengikuti beberapa
kegiatan di sana, walaupun selama pandemi Perpustakaan
Nasional RI hanya melakukan pelatihan Via Online saja, namun
para pustakawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi
juga tetap rutin mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut melalaui
Daring. Setelah mengikuti beberapa pembinaan pustakawan, ilmu
dan pengetahuan pustakawan sangat berdampak baik bagi
pengembangan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kota Jambi.
2. Hambatan dalam pembinaan karir pustakawan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi adalah keterbatasan anggaran dana.
Disebabkan belum adanya alokasi dana khusus dari pihak Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi ataupun pemerintah untuk
para pustakawan yang ingin melakukan pendidikan formal.
3. Strategi yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Jambi untuk mengatasi hambatan pembinaan karir pustakawan
adalah menjalin kerjasama. Strategi ini dilakukan guna dapat dijadikan
suatu wadah pencarian dana tambahan bagi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi, walaupun dana yang didapat belum cukup
untuk dijadikan dana pendidikan formal bagi pustakawan, namun
dana tersebut dapat dialihkan untuk pengembangan perpustakaan.
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B. Saran
1. Perlu adanya alokasi dana khusus dari pihak Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi ataupun pemerintah agar para pustakawan
dapat melakukan pendidikan formal.
2. Perlu adanya strategi tambahan dari pihak Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi, seperti membuat pelelangan bahan
pustaka yang sudah tidak terpakai agar mendapat dana tambahan dari
kegiatan tersebut.
3. Perlu adanya perhatian khusus dari pihak Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Jambi bagi pustakawan, agar pustakawan lebih
optimal lagi dalam mengembangkan perpustakaan.
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