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INTISARI

PERANAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) ADIL DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN COKROBEDOG

SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA

Oleh: Ajie Candra Wijayanto
12140047

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Adil dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cokrobedog
Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa : (1) model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Adil 2 melalui pemanfaatan koleksi,memanfaatkan koleksi
yang dimiliki sebagai media untuk proses pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan masyarakat  di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 terbagi
menjadi 2 yaitu pemberdayaan dari segi ekonomi dan pemberdayaan dari segi
keagamaan, manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu meningkatkan pendidikan,
meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan perbaikan tindakan, meningkatkan
perbaikan usaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan perbaikan lingkungan,
meningkatkan perbaikan masyarakat. (2) Kendaladalam proses pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 ada 3 yaitu
kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola Taman Bacaan
Masyarakat,susah mendapatkan narasumber untuk mengadakan kegiatan untuk
menunjang pemberdayaan masyarakat, kurangnya minat masyarakat untuk
mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Solusi untuk mengatasi kendala
tersebut pemilikt Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 menawarkan kepada
mahasiswa untuk membantu mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Taman Bacaan Masyarakat



viii

ABSTRACT

HOW THE ROLE OF COMMUNITY LIBRARY (TBM) ADIL 2 IN
EMPOWERING THE PEOPLE OF COKROBEDUG, GODEAN, SLEMAN,

YOGYAKARTA

By: Ajie Candra WIjayanto

12140047

The research aims to determine how the role of community library
(TBM) Adil 2 in empowering the people of Cokrobedug, Godean, Sleman,
Yogyakarta. This research is qualitative research. The method of collect data in
this research are used observation, interviews, and documentation. The results of
this reseach concluded that (1) the people's empowerment models that have been
made of a community library(TBM) Adil 2 was through utilization of collections.
Community library(TBM) Adil 2 utilized their collections as a media for the
empowering process. People's empowerment in the community library(TBM)
Adil 2 divided into two terms of economic empowerment and empowerment of
religious terms. The percived benefit society that improve education, increase
accessibility, improve repair action, improving bussiness improvement, increase
revenue, improve environmental improvement, and improve the betterment of
society. (2) barriers in the people's empowerment process are the lack of human
resoursces to manage a community library(TBM) Adil 2, hard to get a resource
persons who conduct activities of people's empowerment, the lack of interest in
the people to follow the activities of people's empowerment. Solution of that
barriers is the owner of community library(TBM) Adil 2 offered to students to
help manage community library(TBM) Adil 2.

Keyword : people's empowerment,community library
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) didirikan untuk mengembangkan

peranan perpustakaan di masyarakat Indonesia agar budaya membaca semakin

meningkat.  Menurut Kalida (2012:3) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) berdiri

di tengah masyarakat memiliki maksud dan tujuan, utamanya yaitu menyediakan

buku-buku untuk menunjang kegiatan pembelajaran bagi masyarakat umum,

menjadi informasi yang berguna bagi berbagai keperluan, memberikan layanan

yang berkaitan dengan informasi tertulis, digital, maupun bentuk media lainnya,

juga tempat yang mampu memberikan layanan refrensi.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) juga sebagai tempat sumber  belajar

masyarakat Menurut Kalida (2010:1), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai

sumber belajar masyarakat memiliki kedudukan strategis dalam mengembangkan

potensi masyarakat. Masyarakat dapat melakukan proses pendidikan nonformal

sepanjang hayat melalui fasilitas yang disediakan dan kegiatan yang di

selenggarakan oleh Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Keberadaan tempat

pembelajaran di tengah-tengah masyarakat ini mampu mendorong dan

mempercepat terwujudnya masyarakat belajar (learning society). Yakni

masyarakat yang gemar membaca, sadar informasi, dan mampu meningkatkan

daya saing di era kompetitif ini.
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Taman Bacaan Masyarakat (TBM) juga mempunyai fungsi yang menurut

Kalida (2012:3) fungsi taman bacaan masyarakat diantaranya sebagai sumber

belajar bagi masyarakat, melalui program pendidikan nonformal dan informal,

tempat yang memiliki sifat rekleatif melalui bahan bacaan, memperkaya

pengalaman belajar masyarakat, penumbuhan belajar masyarakat, latihan

tanggung jawab melalui ketaatan terhadap aturan yang diterapkan, tempat

pengembangan life skill. Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa pada pasal 1 ayat 12, Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan

prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sidiq pemilik dari Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2 pada tanggal 09 April 2016 pukul 16:00 WIB di Taman

Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) diharapkan

mampu berperan penuh dalam pemberdayaan masyarakat selain sekolah dan

lembaga sosial lainnya. Di kota-kota besar TBM sudah mampu menopang

pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusianya. Hal ini semakin menambah

ketertarikan para penggiat perpustakaan untuk semakin mengembangkan TBM.

Salah satu upaya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam upaya

pemberdayaan masyarakat dengan cara menyediakan koleksi-koleksi tentang cara-

cara berbisnis, mendirikan usaha-usaha kecil menengah misalnya tentang usaha
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budidaya burung kenari yang pada saat ini sedang banyak digemari oleh pemuda

di kelurahan Cokrobedog Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta. Hal lain yang

dilakukan oleh TBM Adil 2 dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui

koleksi dengan kegiatan perpustakaan keliling yang bernama Motor Pintar.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan

masyarakat setiap minggu sore menyediakan fasilitas untuk perkumpulan ibu-ibu

di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 untuk melakukan kegiatan

pemberdayaan masyarakat contohnya ibu-ibu melakukan jual beli dari hasil

usahanya sehingga usaha yang dimiliki Ibu – Ibu sekitar Taman Bacaan Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2 menjadi bisa dikenal oleh masyarakat lainnya dan

untuk menambah pendapatan.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 di kelurahan Cokrobedug,

Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta merupakan salah satu TBM yang sudah

berkembang cukup baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini lah

yang melatar belakangi peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Peranan TBM

dalam pemberdayaan masyarakat di TBM Adil 2 kelurahan Cokrobedug,

Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta, yang peneliti beri judul “Peranan Taman

Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan

Cokrobedog Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:



4

1. Bagaimanakah peranan TBM Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat

Kelurahan Cokrobedog Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta?

2. Apa sajakah kendala dan solusi dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan

Cokrobedog Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti

memfokuskan penelitian pada peranan TBM dalam pemberdayaan masyarakat

Cokrobegog, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumasan masalah tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui :

1. Peranan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan

masyarakat di kelurahan Cokrobedug, Sidoarum, Godean, Sleman Yogyakarta

2. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan

Cokrobedug, Sidoarum, Godean, Sleman Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya

khasanah keilmuan tentang Peranan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam

pemberdayaan masyarakat.

2. Secara praktis, bagi para pustakawan khususnya pengurus Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2 dapat dijadikan masukan dalam pengelolaan Taman

Bacaan Masyarakat (TBM) khususnya dalam pemberdayaan masyarakat.
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3. Secara umum dapat menambah wawasan, terutama bagi penulis dan pembaca

tentang peranan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam pemberdayaan

masyarakat.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang

disusun secara sistematis guna mempermudah pemahaman secara menyeluruh.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisi

tentang beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peranan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dalam pemberdayaan masyarakat. Landasan

teori merupakan acuan yang membantu pembahasan penelitian.

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan

waktu penelitian, sumber data, informan dan teknik penentuan informan,

instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisi data.

Bab IV Pembahasan berisi tentang profil Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Adil 2,  kegiatan-kegiatan di TBM Adil 2, peranan Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat dan kendala dalam

pemberdayaan masyarakat di kelurahan di Cokrobedug, Sidoarum, Godean,

Sleman, Yogyakarta.

Bab V Penutup, yang terdiri dari dua bagian yaitu simpulan penelitian dan

saran.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan analis yang telah peneliti paparkan terkait Peranan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Cokrobedog Sidoarum Godean Sleman dapat disimpulkan bahwa :

1. Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Adil 2 adalah dengan melalui pemanfaatan koleksi, Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2 memanfaatkan koleksi yang dimiliki sebagai media

untuk proses pemberdayaan masyarakat,

2. Pemberdayaan masyarakat di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2

terbagi menjadi 2 yaitu pemberdayaan dari segi ekonomi dan pemberdayaan

dari segi keagamaan. Manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu meningkatkan

pendidikan, meningkatkan Aksesibilitas, meningkatkan perbaikan tindakan,

meningkatkan perbaikan usaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan

perbaikan lingkungan, meningkatkan perbaikan masyarakat

3. Kendala dan solusi dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 ada 3 yaitu (1) kurangnya sumber

daya manusia untuk mengelola Taman Bacaan Masyarakat, (2) susah

mendapatkan narasumber untuk mengadakan kegiatan untuk menunjang
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pemberdayaan masyarakat, (3) kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Solusi dalam kendala yang dihadapi

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 adalah pemilik Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2 menawarkan kepada mahasiswa untuk membantu

mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2.

5.2 Saran

Mengacu pada simpulan yang telah dikemukakan di atas maka untuk memberi

saran kepada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan

masyarakat Cokrobedog Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta adalah sebagai

berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam menciptakan masyarakat

yang baik, masyarakat, alangkah baiknya program pemberdayaan masyarakat

lebih diluaskan tidak hanya segi ekonomi dan keagamaan, supaya masyarakat

menjadi lebih baik dalam segala hal tidak hanya baik dalam segi ekonomi dan

keagamaan

2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat penting dalam proses pemberdayaan,

alangkah baiknya kegiatan pemberdayaan masyarakat diadakan secara rutin

supaya masyarakat dapat mempraktekkan apa yang dibaca melalui koleksi

yang disediakan.
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LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Bagaiamana tingkat kunjungan masyarakat ke Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Adil 2

2. Bagaimana keterpakaian koleksi di Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Adil 2

3. Bagaiamana keadaan koleksi di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2

4. Bagaiamana kesesuaian koleksi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil

dengan kebutuhan masyarakat

5. Bagaiamana peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam

pemberdayaan masyarakat

6. Bagaiamana manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2
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Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Bagaiamana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2

2. Bagaiamana peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam

pemberdayaan masyarakat

3. Bagaiamana bentuk peranan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2

dalam pemberdayaan masyarakat

4. Apakah perlu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 ikut berperan

dalam pemberdayaan masyarakat

5. Apa point penting Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam

pemberdayaan masyarakat

6. Bagaiamana keaktifan Taman Bacaan Masyarakar (TBM) Adil 2 dalam

pemberdayaan masyarakat

7. Bagaiamana pengaruh Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam

pemberdayaan masyarakat

8. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2

9. Bagaiamana hasil pemberdayaan masyarakat di Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2

10. Apakah kendala dan solusinya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2

dalam pemberdayaan Masyarakat
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LAMPIRAN 2

Transkrip wawancara Informan 1

Nama : Ibu Atik

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 50 tahun

Waktu : Minggu, 23 oktober 2016 pukul 16.00 WIB

Tempat : Ruang baca TBM Adil 2

1. Apakah Anda sering berkunjung ke Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Adil 2?
“Setiap minggu, setiap ada arisan pasti kesini”

2. Apa saja yang biasanya Anda pinjam atau Anda lakukan di tbm adil 2?
(Untuk mengetahui apakah mengikuti kegiatan Pemberdayaan masyarakat
apakah menyangkut Bina manusia, bina usaha, bina lingkungan atau
ketrampilan)
Ya baca buku nanti kalau ada yang menarik itu ya terus pinjam.

3. Bagaimana kedaan koleksi yang ada di tbm adil 2?
Sudah bagus ini sudah banyak kemajuan pak eh mas jadi sudah lengkap
juga koleksi disini dari anak-anak sampai ya ibu-ibu ada lengkap disini
koleksinya.

4. Apakah koleksinya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar tbm
adil 2?
Iya ini ada pertanian, agama, untuk anak-anak juga ada bukunya untuk
anak-anak.

5. Bagaiaman peran tbm adil 2 selama ini dalam pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog? (Untuk mengetahui bagaimana peran Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat)
Yaitu

6. Bagaiamana manfaat yang dirasakan masyarakat Cokrobedog dengan
adanya TBM Adil 2? (Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan
masyarakat apakah sudah tercapai tujuan pemberdayaan masyarakat)
Yaitu menambah pengetahuan, menambah wawasan
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Transkrip wawancara Informan 2

Nama : Ibu Aminah

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Umur : 54 tahun

Waktu : Minggu, 23 oktober 2016 pukul 16.20 WIB

Tempat : Ruang baca TBM Adil 2

1. Apakah Anda sering berkunjung ke Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Adil 2?
Iya sering paling nggak seminggu sekali.

2. Apa saja yang biasanya Anda pinjam atau Anda lakukan di tbm adil 2?
(Untuk mengetahui apakah mengikuti kegiatan Pemberdayaan masyarakat
apakah menyangkut Bina manusia, bina usaha, bina lingkungan atau
ketrampilan)
Pinjam buku

3. Bagaimana kedaan koleksi yang ada di tbm adil 2?
Lengkap, kalau saya sering bacanya yang agama iya ini baru pinjam mau
dikembaliin mau nyari lagi

4. Apakah koleksinya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar tbm
adil 2?
Saya pikir lengkap ya mas ya semuanya ada untuk anak-anak bacaan
untuk agama masak memasak ada terus ilmu-limu yang lain, resep-resep
kalau saya lo ya terutama agama agar agak pinteran dikit tentang agama
hidayah-hidayah penggalan kisah-kisah orang yang mendapatkan hidayah
semacam hukum karma atau gimana dalam majalah hidayah.

5. Bagaiaman peran tbm adil 2 selama ini dalam pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog? (Untuk mengetahui bagaimana peran Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat)
Saya pikir kalau untuk tbm mungkin masyarakatnya ada yang  apa sih
namanya, ada yang suka membaca ada yang nggak itu kan jadi agak
hahaha kalau untuk orang-orang yang suka membaca ya mungkin lebih
menambah anu ngh wawasan kalau yang nggak ya nggak, makanya kita
kan disini kan dikasih perpustakaan untuk merubah cara pandang orang-
orang biar mau anukan ada manfaat kelebihan sedikitlah apa-apa.
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6. Bagaiamana manfaat yang dirasakan masyarakat Cokrobedog dengan
adanya TBM Adil 2? (Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan
masyarakat apakah sudah tercapai tujuan pemberdayaan masyarakat)
Yaitu tadi merubah cara pandang ya kan banyak juga orang kampung yang
nggak suka baca ya istilahnya dengan datang lihat-lihat  kesini ah mungkin
ada lihat buku masakan  ah pengen lihat coba di rumah, dengan membaca
ada kesadaran sedikit
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Transkrip wawancara Informan 3

Nama : Ibu Endah

Pekerjaan : Karyawan

Umur : 54 tahun

Waktu : Minggu, 23 oktober 2016 pukul 16.45 WIB

Tempat : Ruang baca TBM Adil 2

1. Apakah Anda sering berkunjung ke Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Adil 2?
Iya sering pinjam buku

2. Apa saja yang biasanya Anda pinjam atau Anda lakukan di tbm adil 2?
(Untuk mengetahui apakah mengikuti kegiatan Pemberdayaan masyarakat
apakah menyangkut Bina manusia, bina usaha, bina lingkungan atau
ketrampilan)
Saya pinjam bawa kerumah karena saya gag ada waktu kalau disini

3. Bagaimana kedaan koleksi yang ada di tbm adil 2?
Koleksinya lengkap dari anak-anak sd sampai ibu-ibu memasak ada
komplit disini

4. Apakah koleksinya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar tbm
adil 2?
Sebenarnya sesuai, sesuai disini

5. Bagaiaman peran tbm adil 2 selama ini dalam pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog? (Untuk mengetahui bagaimana peran Taman Bacaan
Masyarakat (TBM) Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat)
Selama ini banyak anak-anak sekolah itu pada kesini mau cari buku apa
aja ada seperti yang kuliah itu anak saya kan kuliah mau cari kebutuhan itu
disini ada jadi bermanfaat sekali disini, iya da juga pemberdayaan
masyarakat seperti itu kemarin saya pengen nyambi ya  masak-masak cari
resep, saya cari resep di google apa-apa itu terus saya juga cari disini saya
gatukke (saya gabungkan) jadi untuk perbandingan juga ada, saya kemarin
pengen banget bikin bakso cari resepnya di google dan disini saya mencari
yang lebih baik lalu saya ambil yang dari sini seperti itu bermanfaat kog
mas disini bagi masyarakat sekitar, pembelajaran tentang alquran juga ada
jadi kadang belajar alquran juga disini, terkadang sama bapak Sidik dan
kadang ibunya juga membantu banyak juga anak-anak Sd itu  yang datang
kesini
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6. Bagaiamana manfaat yang dirasakan masyarakat Cokrobedog dengan
adanya TBM Adil 2? (Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan
masyarakat apakah sudah tercapai tujuan pemberdayaan masyarakat)
Dari yang gag tahu belum tahu itu setelah membaca buku setelah
mengetahui jadi tahu owh ternyata seperti ini ternyata begini gitu.
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Transkrip wawancara Informan 4

Nama : Bapak Sidik Pratomo (Pemilik TBM Adil 2)

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 50 tahun

Waktu : Minggu, 23 oktober 2016 pukul 16.00 WIB

Tempat : Ruang baca TBM Adil 2

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dilingkungan Taman Bacaan Adil
2? (Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat)
Pertama ada dua jenis pemberdayaan yaitu dari segi spiritual keagamaan
dan pemberdayaan dari segi ekonomi seperti itu, kalau yang spiritual yaitu
kaji-kajian rutin majlis taklim itu kan ya dengan bahan bacaan disini yang
kita pakai seperti itu sambil ada kajian kita bawa buku untuk kita
pinjamkan kepada mereka seperti itu, untuk eee pendampingan ekonomi
seperti itu setiap minggu sore disini berkumpul ibu dasawisma  ya dari
mereka bisa mengakses buku tentang ekonomi tentang apa-apa aja kalau
secara khususnya pendampingan secara khusus belum pernah kita lakukan
ya yang betul anu ya yang spiritualnya itu ya yang lumayan bagus seperti
itu, ketika saya ke majlis taklim itu saya juga eee apa ya  kaya pengajian
seperti itu, itu juga ada kaya bedah bukulah, misalnya di buku ini fiqih
tentang ini kita jelaskan seperti itu, la dari itu mereka berniat mas pinjam
buku tentang itu untuk pendalaman seperti itu saja, karena menjadi sebuah
keprihatinan ya sekarang itu kegiatan eh bukan kegiatan apa itu jiwa
spiritualismenya masyarakat itu sudah semakin tipis sekarang itu
cenderung apa ya cenderung terlalu duniawi banget lah kegiatannya
keagamaan itu sangat memprihatinkan karena bagi kami itu kan awal kita
berdiri itu kan memang basicnya dari agama ya saya pinjamkan memang
khusus buku agama seperti itu ya karena bagi kami kecerdasan itu kalau
tidak diimbangi dengan kecerdasan secara spiritual ya ngga bagus hasilnya
ya pinter ngapusi ya pinter korupsi segala macam jadinya kalau tidak
diimbangi kecerdasan spiritual seperti itu.

2. Apakah TBM Adil 2 turut berperan dalam proses pemberdayaan
masyarakat Cokrobedog? (Untuk mengetahui peran TBM dalam hal
pemberdayaan masyarakat apakah termasuk bina manusia, lingkungan ,
usaha, ketrampilan)
Tbm ini kalo berperan secara langsung ini belum tetapi untuk
memfasilitasi dengan bahan bacaannya iya, iya karena banyak juga ibu-ibu
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disini mereka itu ya punya usaha ekonomi jual beli mereka bisa pinjam
buku-buku disini tentang bagaimana mengonlinekan dagangannya seperti
itu sudah ada juga yang mencoba, kalau kita menyediakan buku-buku
tentang ehm apa ee internet dan segala macam memang banyak juga kita
sediakan seperti itu kemudian juga tentang pemberdayaan ternak burung
juga walapun sekarang sudah gag booming lagi tapi pernah juga mereka
melihat dan mempraktekkan isi buku tersebut gitu,kemudian juga untuk
anak-anak waktu itu ada pendampingan khusus tentang ee photoshop
desain photoshop itu kegiatan yang lumayan  bagus tapi kalo sekarang
tutornya sudah haha berpindah dan  ternyata juga berpengaruh dari tbm
sini kemudian dia apa ya teringat juga dan mendirikan juga di tempat lain,
dia pindah pulang ke kampung halaman dia mendirikan tbm juga disana
lumayan bagus juga

3. Seperti apa bentuk peranan TBM adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog
Menyediakan koleksi kemudian eeee pernah kita mengikut sertakan dari
ibu-ibu sini itu dari beberapa orang itu pelatihan online, waktu itu
kerjasama dengan perpustakaan daerah kita mengirim sekitar 3 atau 4
orang untuk belajar disana itu

4. Apakah perlu TBM Adil 2 turut berperan dalam pemberdayaan
masyarakat Di Cokrobedog?
Salah satu tujuan kita mendirikan tbm itu kan salah satu fungsinya ikut
berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti itu, iya itu
wajib berperan kita tidak bisa menutup diri, tujuan utama ya itu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan bahan bacaan yang
bermutu juga

5. Apa saja yang menjadi point penting TBM Adil 2 dalam pemberdayaan
masyarakat Cokrobedog?
Point pentingnya itu kalau dari basic dasar kita itu keagamaan point
pentingnya adalah bagaiamana kualitas hidup masyarakat itu meningkat,
meningkat secara ekonomis secara spiritual juga ya otomatis ketika
masyarakat itu cerdas dari hasil membaca yaitu akan mempengaruhi
lingkungan masyarakat disitu menjadi lebih baik lagi point pentingnya itu
meningkatkan kualitas tadi

6. Seperti apa keaktifan TBM Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog?
Sangat-sangat aktif kalau minggu sore ibu-ibu berkumpul disini juga ya
mereka mengadakan perkumpulan biasa ibu-ibu kemudian arisan ada juga
transaksi jual beli disini ada juga jadi ibu-ibu yang jualan kerudung jualan
pakaian disini juga kemudian dari hasil kumpul-kumpul sambil pinjam
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buku juga yang apa yang mereka butuhkan tentang apa begitu kita
sediakan juga seperti itu ya salah satu manfaatnya kita menyediakan
tempatlah untuk kegiatan disini bebas seperti itu kita fasilitasi

7. Seperti apa pengaruh TBM Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog?
Memperbarui koleksi dengan apa ya dibutuhkan masyarakat, kita harus
siap lah dengan permintaan masyarakat tentang judul buku sebisa mungkin
kita usahakan ada seperti itu

8. Bagaiaman proses tbm Adil 2 dalam proses pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog?
Awalnya koleksi kemudian emm apa ya pendampingan iya eee terus apa
pendalaman materi kalau ada kegiatan-kegiatan ekonomi kita beri mereka
pendalaman materi, misalnya kita kumpul-kumpul minggu disini ibu-ibu
mau kegiatan apa nanti kita carikan instruktur seperti itu kita sediakan juga
misal ibu-ibu pengen apa ada pelatihan instruktur juga seperti itu tapi
sayangnya responnya kurang diminati seperti itu karena kecenderungan
masyarakat sini apa ya sudah secara ekonomi sudah ekonomi mapanlah
jadi kegiatan ekonomi yang terlalu dasar gag berminat sama sekali seperti
itu mereka cenderung jual beli aja disini kamu punya dagangan saya beli
hahah seperti itu maka pendampingan apa ke cara penjualan supaya lebih
luas ya tadi pelatihan buku-buku tentang online tadi perlu ditingkatkan lagi

9. Bagaimana hasil peran TBM Adil 2 dalam pemberdayaan masyarakat
Cokrobedog? (Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan masyarakat
apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat)
Hasilnya njih, hasilnya cenderung meningkat pertama dari keaktifan ibu-
ibu dalam kegiatan keagamaan itu cukup baik, kemudian dari ee
toleransinya juga semakin meningkat seperti itu toleransi antar agama juga
semakin bagus kemudian juga eee saling apa ya saling membantu antar
warga yang membutuhkan semakin baik dari segi ekonomi juga bisa saling
dukung mendukunglah, contoh apa peranan apa ya dikampung sini itu ada
3 jenis e kegiatan ekonomi masyarakat perikanan, terua apa peternakan
burung terus yang ketiga ee apa namanya kalau ibu-ibu jual beli itu apa
namanya misalanya go dagangan itu jual beli pokonya itu aja kita bisa
mendampingi tentang itu , misalnya perikanan itu kita punya buku-buku
tentang bagaimana membesarkan ikan nila secara cepat itu juga lumayan
bagus juga seperti itu mungkin itu aja lah

10. Apakah ada kendala dan hambatan yang dihadapi TBM Adil 2 dalam
peranan pemberdayaan masyarakat Cokrobedog?
Hambatannya kurangnya sumber daya manusia di tbm itu sendiri apa
relawanlah itu pertama kita punya namanya kegiatan motor keliling itu dan
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itu menjadi kendala utama ketika itu tergantung satu orang satu orang
seperti itu padahal minat masyarakat dikeliling itu sangat besar sekali
justru peminjam terbanyak itu malah dari hasil keliling tadi kendalanya
seperti itu dari sumber daya manusia itu sendiri ya sekarang cari tutor
penganti itu juga sulit juga seperti itu, untuk meminimalisir kita coba
menawarkan temen mahasiswa dan rata-rata mereka tidak tahan lama
karena terbentur kegiatan kuliahnya itu tadi dan sampai saat in belum
terpecahkan juga kondisi seperti itu kita bisa eee mengusahakan  ya tidak
terlalu lama ganti orang ganti orang terus ya kendalanya sangat mendasar
sekali tentang relawan atau sdm tadi kalau masalah pendanaan saya kira
tergantung dari kegiatan juga
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LAMPIRAN 3

Catatan Lapangan Penelitian

No Hari/Tanggal Kegiatan Hasil

1 Sabtu,

09 April 2016

Observasi lapangan Mengetahui lokasi dan kondisi

Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Adil 2

2 Sabtu,

19 April 2016

Wawancara dengan Bapak

Sidik Pratomo selaku ketua

Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Adil 2

Mengetahui informasi tentang

Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Adil 2 serta proses

pemberdayaan masyarakat

Cokrobedog Sidoarum Godean

Sleman Yogyakarta

3 Jumat,

5 Agustus

2016

Seminar proposal Revisi dengan diminta

mempertajam masalah, tata

tulis, dan penambahan teori.

4 Senin,

04 Oktober

2016

Mengantar surat izin penelitian

ke Kantor Gubernur DIY

Surat diterima dan diproses oleh

Kepala Biro Administrasi

Pembangunan

Selasa 05

Oktober 2016

Mengantarkan surat ijin

penelitian dari Kepala Biro

Administrasi Pembangunan ke

Baskembanglinmas Sleman

Mendapatkan surat izin dari

Baskembanglimas Sleman



76

5 Selasa,

05 Oktober

2016

Mengantarkan surat ijin

peneltian dari

Baskembanglinmas ke Badan

Perencanaan Pembangunan

Daerah Sleman

Mendapatkan surat ijin

Penelitian

6 Sabtu,

07 Oktober

2016

Mengantarkan surat ijin

penelitian kepada Taman

Bacaan Masyrakat (TBM) Adil

2

Mendapatkan ijin dari pihak

Taman Bacaan Masyarakat

(TBM) Adil 2 untuk memulai

Peneletian.

7 Minggu,

08 Oktober

2016

Wawancara dengan

masyarakat Cokrobedog

Sidoarum Godean Sleman

Yogyakarta.

Mendapatkan informasi tentang

manfaat adanya Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2

5 Minggu,

11 Desember

2016

Melanjutkan observasi dan

dokumenentasi.

Observasi dan dokumentasi

pada ruang Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2

6 Minggu

18 Desember

2016

Melengkapi data yang kurang

(observasi dan studi

dokumentasi)

Memperoleh informasi kondisi

koleksi Taman Bacaan

Masyarakat (TBM) Adil 2
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LAMPIRAN 4

Foto Kegiatan

Kegiatan ibu-ibu setiap minggu sore

Anak-anak sedang memanfaatkan koleksi Taman Bacaan Masyarakat Adil 2
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Motor pintar Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2

Kegiatan perpustakaan keliling Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Adil 2
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Kegiatan ibu-ibu mengaji di setiap hari kamis sore

Masyarakat memanfaatkan koleksi perpustakaan keliling Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) Adil 2
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Liputan media massa

Liputan media masa
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