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INTISARI 
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“Mr. BESAR MARTOKOESOEMO” KOTA TEGAL  

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 

 
SITI KHOIRIYAH 

15140005 

 

Penelitian ini berjudul “Implementasi Fungsi Perpustakaan Umum “Mr. 

Besar Martokoesoemo” Kota Tegal Ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 

Tahun 2007. Serta memiliki rumusan masalah Bagaimana Implementasi Fungsi 

Perpustakaan Umum Kota Tegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2007?. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui seberapa besar fungsi perpustakaan 

umum “Mr. Besar Martokoesoemo” Kota Tegal bagi masyarakat, selain itu untuk 

memahamkan apa sebenarnya fungsi perpustakaan yang ditinjau dari Undang-

Undang nomor 43 tahun 2007 yaitu wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasaan dan keberdayaan bangsa. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara,  

observasi, dan dokumentasi serta proses teknik analisis data dengan menggunakan 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verivikasi data. Pengujian 

keabsahan dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan 

membercheck.. Serta hasil dari penelitian tersebut adalah 1) Fungsi Pendidikan 

yang mengacu kepada minat baca masyarakat Kota Tegal. Perpustakaan telah 

menerapkan fungsi pendidikan dengan melakukan berbagai kegiatan didalam 

maupun diluar perpustakaan. 2) Fungsi Penelitian ini sudah berjalan 

diPerpustakaan Umum Kota Tegal. Perpustakaan telah menerapkan fungsi ini 

dengan membuka diri untuk menerima tokoh-tokoh peneliti dan dengan 

menyediakan koleksi-koleksi yang dibutuhkan oleh peneliti terutama dibagian 

referensi. 3) fungsi pelestarian fungsi ini dengan melakukan kegiatan pembuatan 

buku atau folklor dan telah melakukan preservasi untuk bahan pustaka dengan 

baik dengan menggunakan kapur barus. 4) fungsi informasi dengan menggunakan 

sistem promosi yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan dan menyebarkan surat 

kepada masyarakat serta dapat membantu pemustaka dalam mencari informasi 

yang dibutuhkan. 5) fungsi rekreasi yaitu dengan menggunakan layanan yang ada 

serta dengan koleksi-koleksi yang disediakan di Perpustakaan. Berdasarkan hasil 

yang telah dijelaskan maka dapat di ketahui bahwa perpustakaan umum “Mr. 

Besar Martokoesoemo” telah menerapkan fungsi perpustakaan sudah berjalan 

tetapi juga perpustakaan perlu mengadakan evaluasi tentang fungsi perpustakaan 

tersebut. 

 

Kata kunci : Implementasi, Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Fungsi 

perpustakaan menurut Undang-Undang.  
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ABSTRAK 

IMPLEMENTATION OF GENERAL LIBRARY FUNCTION 

"Mr. BESAR MARTOKOESOEMO "TEGAL CITY IS REVIEWED 

FROM LAW NUMBER 43 OF 2007 

 

SITI KHOIRIYAH 

15140005 

 This research is entitled "Implementation of Public Library Functions" 

Mr. Besar Martokoesoemo "Tegal City is reviewed from Law Number 43 of 2007. 

As well as having the formulation of the problem How is the Implementation of 

the Functions of Tegal City Public Library reviewed from Law Number 43 Year 

2007 ?. The aim of this researcher is to find out how much the public library 

functions "Mr. Besar Martokoesoemo "Tegal City for the community, in addition 

to understanding what the function of the library is in terms of Law number 43 of 

2007 which is a vehicle for education, research, preservation, information, and 

recreation to improve the intelligence and empowerment of the nation. This 

research is a type of descriptive qualitative research using data collection methods 

using interview techniques, observation, and documentation as well as data 

analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusions and 

data verification. Validity testing is carried out by an extension of observation, 

triangulation, and member checks. As well as the results of the study are 1) 

Educational functions that refer to the reading interest of the people of Tegal City. 

The library has implemented the function of education by carrying out various 

activities inside and outside the library. 2) The function of this research is already 

running in the Public Library of Tegal City. The library has implemented this 

function by opening up to accept researchers and by providing collections needed 

by researchers, especially in the reference section. 3) the function of preserving 

this function by carrying out books or folklore activities and preservation of 

library materials properly using camphor. 4) information function by using a 

promotion system that is carried out with activities and disseminating letters to the 

public and can help the user in finding the information needed. 5) recreation 

function, namely by using existing services and collections provided in the 

Library. Based on the results described, it can be seen that the public library "Mr. 

Besar Martokoesoemo "has implemented library functions already running but 

also the library needs to conduct an evaluation of the functions of the library. 

 

Keywords: Implementation, Library, Public Library, Library function according to 

the Act. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Zaman modern ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan informasi 

terbaru. Kebutuhan informasi dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas 

keseharian ataupun kegiatan yang lainnya. Menurut Wilson yang dikutip oleh 

Harisanty (2009:3) menjelaskan bahwa  kebutuhan informasi adalah sebuah 

pengalaman subyektif yang hanya terjadi pada pikiran orang yang sedang dalam 

kondisi membutuhkan dan tidak bisa secara langsung diakses oleh para pengamat.    

Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi saja tetapi juga 

membutuhkan tempat yang paling tepat untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan. Tempat yang memiliki banyak koleksi dan tepat untuk mencari 

informasi yaitu perpustakaan. Telah dijelaskan dalam UU nomor 43 tahun 2007 

pasal 1 bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitiaan, pelestarian, informasi, dan rekreasi 

para pemustaka. 

Para ahli pun menjelaskan bahwa, perpustakaan adalah sebuah ruangan, 

bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata 

susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual (Sulistyo-Basuki, 
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1991:3). Perpustakaan memiliki banyak jenis salah satunya yaitu perpustakaan 

umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang di peruntukan bagi 

masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan 

umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi (Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007). 

Salah satu perpustakaan umum adalah Perpustakaan umum daerah Kota 

Tegal. Serta gedung perpustakaan di beri nama Perpustakaan Umum “Mr. Besar 

Martokoesoemo” yang terletak di jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 12 Tegal, 

Kota Tegal. Bertepatan di tengah-tengah kota sehingga mudah untuk dijangkau 

oleh masyarakat. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tegal berdiri sejak 

tanggal 14 November 2008 berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal No.12 tahun 

2008, pada tanggal 03 Februari 2010 gedung Perpustakaan Daerah Kota Tegal 

diresmikan oleh Walikota dan diberi nama “Perpustakaan Daerah Kota Tegal Mr. 

Besar Martokoesoemo” yang merupakan Walikota pertama Kota Tegal. Serta  

memiliki 20 orang pegawai serta memiliki koleksi yang cukup banyak. 

Bukan hanya itu, perpustakaan umum “Mr. Besar martokoesoemo” juga 

memiliki berbagai macam koleksi yang terdiri dari 27.092 eks/kpng koleksi, baik 

cetak maupun noncetak. Jika dilihat dari tugas perpustakaan umum maka 

perpustakaan umum “Mr. Besar Martokoesoemo” memberikan pelayanan berupa 

koleksi yang cukup, tetapi tidak dengan layanan lainnya padahal perpustakaan 

umum juga memiliki fungsi utuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk 

masyarakat. Fungsi perpustakaan terdiri dari fungsi wahana pendidikan, fungsi 
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penelitian, fungsi pelestarian, fungsi informasi, dan fungsi rekreasi (Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007). 

Melihat dari tugas dan fungsinya pada tahun 2015 perpustakaan umum “Mr. 

Besar Martokoesoemo” masih belum menunjukkan bahwa perpustakaan telah 

menerapkan tugas dan fungsi, terutama fungsi yang ada di Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 yaitu fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi 

pelestarian, fungsi informasi dan fungsi rekreasi. Perpustakaan terlihat vakum 

dalam hal ini, sehingga masyarakat merasa bahwa tidak ada perpustakaan umum 

di kota tegal, setalah vakum lama sampai tahun 2017 perpustakaan mengalami 

pergantian Kepala Bidang Perpustakaan, dari pergantian tersebut perpustakaan 

mencoba untuk memulai kembali dan mengikuti peraturan yang ada di Undang-

Undang tentang Perpustakaan termasuk untuk fungsi perpustaan itu sendiri. 

Sebelum adanya pergantian Kepala Perpustakaan, perpustakaan umum Kota 

Tegal menurut hasil wawancara dengan informan, perpustakaan tidak terlihat 

adanya tanda-tanda kehidupan di dalamnya, perpustakaan tidak aktif dalam 

menjalankan fungsi yang ada sehingga ada masyarakat belum mengetahui letak 

perpustakaan, serta menurut kepala bidang perpustakaan masyarakat Kota Tegal 

minim untuk tingkat minat bacanya. Oleh karena itu, Kepala perpustakaan yang 

baru tersebut perlahan memberikan arahan kepada staff perpustakaan agar 

masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa kota tegal memiliki perpustakaan dan 

berlokasi yang strategis untuk di jangkau, serta masyarakat mampu menikmati 

layanan yang ada di perpustakaan dan memanfaatkan fungsi perpustakaan untuk 

kegiatan mereka, dan dapat meningkatkan minat baca masyarakat Kota Tegal.  
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Berdasarkan paparan di atas maka, peneliti tertarik untuk meneliti fungsi 

perpustakaan yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007  yang 

ada di Perpustakaan Umum “Mr. Besar Martokoesoemo” Kota Tegal dengan judul 

“Implementasi Fungsi Perpustakaan Umum “Mr. Besar Martokoesoemo” Kota 

Tegal di tinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Implementasi Fungsi Perpustakaan Umum Kota Tegal ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Adanya penelitian ini maka peneliti akan memberikan tujuan yang sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu agar masyarakat mampu memahami dan 

menerapkan fungsi perpustakaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2007 Pasal 3 Diperpustakaan Umum Kota Tegal. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitan yang berjudul “Implementasi Fungsi Perpustakaan 

Umum Kota Tegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007”. Maka 

peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini mampu 

memberikan kontribusi kepada perpustakaan umum Kota Tegal dan 

menambah referensi. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktisi peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini mampu 

memberikan manfaat dan masukan kepada pihak perpustakaan untuk 

menerapkan kembali fungsi-fungsi perpustakaan yang sesuai dengan 

Undang-Undang. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan 

dibahas oleh peneliti, guna untuk mempermudah pembahasan. Adapun 

sistematika penulisan diantaranya : 

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan pustaka dan Landasan Teori, tinjauan teori yang berisi 

tetang penelitian terdahulu yang saling berketerkaitan dengan penilitian yang akan 

sekarang, landasan teori berisi tentang teori yang menyangkut tentang penelitian 

dan yang akan membantu peneliti dalam melakukan pembahasan penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini berisi tentang jenis 

penelitian,tempat penelitian, subjek dan objek penelitian,instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data. Teknik analisis data, dan uji keabsahan data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bagian ini berisi tentang 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan membahas apa yang 

menjadi masalah pada penelitian ini. 

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi tentang saran dan kesimpulan yang 

diberikan oleh peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahsan yang dilakukan oleh peneliti di 

Perpustakaan “Mr. Besar Martokoesoemo” Kota Tegal yang ditinjau dari Undang-

undang Nomor 43 Tahun 2007 maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Pendidikan sudah berjalan dengan baik. Perpustakaan 

menerapkan fungsi ini dengan  melakukan kegiatan seperti kegiatan 

layanan pusling, menyediakan koleksi-koleksi yang di butuhkan oleh 

masyarakat dari koleksi anak-anak, dewasa, pendidikan, atau referensi, 

serta memudahkan pemustaka dengan mengklasifikasikan ruangan. 

2. Fungsi Penelitian ini sudah berjalan di Perpustakaan Umum Kota 

Tegal. Perpustakaan telah menerapkan fungsi ini dengan memberikan 

layanan yang mampu di jadikan penelitian, memiliki ruang diskusi dan 

memiliki koleksi yang dapat memberikan referensi untuk peneliti. 

3. Fungsi Pelestarian ini sudah berjalan dengan baik. Perpustakaan 

Umum Kota Tegal telah menerapkan fungsi ini dengan melakukan 

kegiatan survey untuk mengetahui cerita-cerita rakyat untuk di bikin 

buku, melakukan preservasi untuk koleksi yang ada di perpustakaan, 

melakukan pengumpulan kembali barang-barang antik atau benda-

benda bersejarah yang ada di Kota Tegal, dan menyiapkan tempat 

untuk menyimpan benda-benda tersebut. 
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4. Fungsi Informasi pada perpustakann umum Kota Tegal fungsi ini telah 

berjalan dengan baik. Perpustakaan ini mampu menerapkan fungsi ini 

dengan menggunakan sistem promosi, menyebarkan surat ke 

kelurahan, menyediakan koleksi untuk pemustaka. 

5. Fungsi Rekreasi perpustakaan umum Kota Tegal dilihat dengan secara 

umum telah menerapkan fungsi rekreasi dengan baik dengan melalui 

kegiatan mengadakan even-even, story telling, serta dengan fasilitas 

yang memadai. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang tertera, maka terdapat beberapa saran 

yang diajukan oleh peneliti yaitu: 

1. Untuk fungsi pendidikan: Koleksi yang ada dapat di akses dari luar 

melalui web. 

2. Untuk fungsi penelitian: Tingkatkan kembali kegiatan atau layanan 

untuk memaksimalkan fungsi  penelitian. 

3. Untuk Fungsi pelestarian: Menambahkan alat untuk melakukan 

preservasi.  

4. Untuk Fungsi informasi: Pengadaan layanan tandon, dengan tujuan 

untuk menyimpan salah satu koleksi yang ada di perpustakaan 

sebagai cadangan ketika buku di ruang koleksi habis di pijam oleh 

pemustaka. 

5. Untuk Fungsi rekreasi: meningkatkan kapasitas internet untuk 

pemustaka.
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Lampiran 1 

PANDUAN OBSERVASI 

1. Mengamati kondisi Perpustakaan Umum “Mr. Besar Martokoesoemo”   

 Kota Tegal. 

2. Mengamati layanan yang ada di Perpustakaan Umum “Mr. Besar 

Martokoesoemo” Kota Tegal 

3. Mencari tahu tentang kegiatan Perpustakaan Umum “Mr. Besar 

Martokoesoemo” Kota Tegal. 

4. Mencari tahu semua hal yang berkaitan dengan fungsi perpustakaan. 

 

  



74 
  

 
 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Fungsi Pendidikan 

a. Sejauh mana pengetahuan anda tentang fungsi pendidikan 

b. Program seperti apa yang dilakukan untuk mencapai fungsi tersebut 

c. Koleksi-koleksi seperti apa yang menunjang untuk pendidikan 

d. Kegiatan apa yang dilakukan perpustakaan untuk pemustka dalam 

menunjang fungsi pendidikan 

2. Fungsi penelitian 

a. Sejauh mana pengetahuan anda tentang fungsi penelitian 

b. Program seperti apa yang dilakukan untuk mencapai fungsi tersebut 

c. Pelaksanaan penelitian (ada/tidak) 

d. Jika ada, fasilitas seperti apa yang dilakukan perpustakaan untuk 

menunjang fungsi penelitian 

e. Penyimpanan penelitian 

f. Feedback apa yang diberikan perpustakaan untuk pemustaka yang 

melakukan penelitian 

3. Fungsi pelestarian  

a. Sejauh mana pengetahuan anda tentang fungsi pelestarian 

b. Program seperti apa  yang dilakukan untuk mencapai fungsi tersebut 

c. Pelaksanaan pelestarian (ada/tidak) 

d. Jika ada, fasilitas seperti apa untuk mengadakan fungsi pelestarian 

e. Bagaimana cara perpustakaan dalam melakukan fungsi pelestarian 
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4. Fungsi informasi 

a. Sejauh mana pengetahuan anda tentang fungsi informasi 

b. Program apa yang dilakukan untuk mencapai fungsi tersebut 

c. Bentuk promosi seperti apa yang dilakukan perpustakan kepada 

pemustakan 

d. Siapa saja yang bisa mengakses koleksi yang ada di perpustakaan 

e. Jenis koleksi apa saja yang tersedia dalam perpustakaan 

f. Bagaimana layanan sirkulasi agar mempermudah pemustaka mencari 

informasi 

5. Fungsi rekreasi 

a. Sejauh mana pengetahuan anda tentang fungsi rekreasi 

b. Program apa yang dilakukan untuk mencapai fungsi tersebut 

c. Fasilitas apa saja yang disediakan perpustakaan untuk menunjang 

program tersebut 

d. Koleksi yang terkait dengan fungsi tersebut 

e. Aktifitas seperti apa yang menyangkut tentang fungsi perpustakaan 

selain membaca. 
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Lampiran 3 

PEDOMAN PENELITIAN 

No Waktu / Tempat Kegiatan 

1 18 Desember 2018 Konsultasi judul 

2 21 Desember 2018 Ganti judul 

3 06 Januari 2019 Surat Ketetapan Pembimbing 

4 08 Januari 2019 Bimbingan BAB II 

Pengumpulan revisi BAB II 

5 10 Januari 2019 Pengumpulan Revisi 

6 11 Januari 2019 Pengumpulan Pedoman Wawancara 

ACC proposal 

7 23 Januari 2019 Seminar Proposal 

8 25 Januari 2019 Bimbingan dan penyerahan hasil revisi seminar 

proposal 

9 28 Januari 2019 Surat Rekomendasi penelitian 

10 30 Januari 2019 Surat rekomendasi penelitian dari 

KESBANGPOL JOGJA 

11 01 Februari 2019 Surat dari kepala dinas penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jawa 

Tengah 

12 04 Februari 2019 Rekomendasi dari Semarang ke Kota Tegal 

Menyerahkan surat ke Perpustakaan 

Observasi 
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13 11 Februari 2019 Wawancara dengan Bapak WY dan sdr  FSZ 

14 12 Februari 2019 Wawancara dengan Bapak AP 

15 18 Februari 2019 Pengambilan data dan dokumentasi 

16 27 Februari 2019 Bimbingan BAB IV dan V 

17 28 Februari 2019 Revisi BAB IV 

18 04 Maret 2019 Mengumpulkan revisi BAB IV 

Acc Munaqosah 

19 23 Maret 2019 Munaqosah 
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Lampiran 4 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama   : WY 

Jabatan : Kepala Bidang Perpustakaan 

Lokasi  : Perpustakaan 

Waktu  : 12.30 sampai 14.00 

Keterangan  : P : Peneliti 

    I : Informan 

P : “ Apa arti fungsi pendidikan menurut Bapak?” 

I  : “fungsi pendidikan disini menjelaskan tentang bahwa perpustakaan itu salah 

satu untuk menunjang pendidikan diluar jam formal”. 

P : “koleksi yang seperti apa yang tersedia di perpustakaan dan sering di 

pinjam oleh pemustaka” 

I : “menyediakan berbagai macam koleksi misalnya buku pendidikan, koleksi 

islam dan lainnya meskipun ada yang terselip di rak buku-buku nakal” 

P : “Buku nakal itu dari pemustaka atau bagaimana pak” 

I : “hmmm,, saya kurang tahu karena pasti ada ya.. yang nakal-nakal untuk 

menghancurkan perpustakaan sehingga kami melakukan cacah ulang setiap 3 

tahun sekali” 

P : “lalu seperti apa program yang dilakukan kegiatan untuk menunjang 

fungsi perpustakaan” 

I : “jadi perpustakaan itu mencoba untuk dekat dengan masyarakat dan 

memberikan layanan yang terbaik untuk meningkatkan minat baca 

masyarakat dengan membuat program layanan perpustakaan kelilingke 

sekolah maupun ke masyarakat dengan waktu 8 kali dalam satu minggu” 

P : “satu minggu delapan kali pak?” 

I : “iya.. jadi senin sampai sabtu pagi pusling ke sekolah, sabtu sore ke masyarakat 

dan minggu pagi ke pusta keramaian, selain itu kita mengadakan program 

lomba-lomba untuk anak-anak seperti mewarnai, bernyanyi, dan mengadakan 
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stori telling, pemutaran film edukasi, mengapa ngambil anak-anak karena jika 

lomba anak-anak pasti akan datang dengan orang tua atau dengan keluarga. 

Dan keluarganya bisa sambil membaca buku, lalu mengadakan pameran 

buku, dan kegiatan yang di pusat keramaian setiap minggu pagi jam 6 sampai 

9, tempatnya kalo gak di gazebo alun-alun, ada di CFD atau di pantai. 

P : “ untuk bagian fungsi penelitian program apa yang ada di perpustakaan 

ini pak?” 

I : “hmmm untuk bagian penelitian belum ada progran khusus tetapi perpustakaan 

selalu membuka untuk orang yang ingin melakukan penelitian, seperti anda”. 

P : “biasanya yang melalukan penelitian itu dari mana pak?” 

I : “yang meneliti ada juga yang dari balai babhasa Yogyakarta atau Balai Bahasa 

Jawa Tengah, mereka meneliti budaya kita khususnya Bahasa Tegal. Juga 

pernah ada dari mahasiswa S2 dia tidak melakukan penelitian seperti anda 

tetapi dia mencari buku yang di butuhkan lalu mencaritahu siapa penulis buku 

itu lewat perpustakaan”. 

P : “untuk fasilitas yang menunjang fungsi penelitian apa pak”? 

I : “untuk fasilitas kita menyediakan ruang referensi yang menyediakan buku-

buku khusus untuk membantu peneliti dalam mengerjakan tugas akhir”. 

P :” lalu untuk feedback dari peneliti itu berupa apa pak, hasil karya 

tulisnya atau yang lain?” 

I : “untuk timbal balik dari peneliti biasanya kita di kasih hasil penelitiannya 

untuk referensi. Ada juga yang gak ngasih padahal udah bilang setelah selesai 

kita di kasih hasilnya untuk refernsi atau contoh penelitian selanjutnya.” 

P : “untuk bagian fungsi penelitian program apa yang ada di perpustakaan 

ini pak?” 

I :” ... jadi gini pembuktian bahwa perpustakaan telah melestarikan atau 

mengadakan fungsi pelestarian yaitu dengan cara pengadaan folklor, folklor 

adalah cerita-cerita rakyat contohnya adalah pelestarian tentang cerita atau 

abstrak”. 

P : “itu kan bentuk cerita iya pak kalo yang berbentuk benda atau 

peninggalan ada gak pak?” 
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I : “rencana di tahun 2020 kamiakan mengumpulkan benda-benda peninggalan 

yang ada di Kota Tegal misalnya Batik Tegal, Blangkon Tegal untuk di 

lestarikan di perpustakaan.”  

P : “untuk fasilitasnya menggunakan apa pak?” 

I : ”kami melakukan kerjasama dengan EO untuk melakukan survey disetiap desa, 

kan kita masuk nya dinas ya jadi gak sembarangan buat keluar. Kami juga 

menyediakan penulis.” 

P : “berarti dalam melakukan pelestarian perpustakaan menggunakan 

sistem survey dan membukukan cerita tersebut serta untuk kedepannya 

akan menyediakan tempat untuk melestarikan benda-benda peninggalan 

yang ada di Tegal.” 

I  : “iya mba..” 

P : “kita beralih ke fungsi informasi ya pak, disini adakah program untuk 

fungsi tersebut pak?” 

I : “jadi gini mba.. kalau informasi kan sudah otomatis ketika kita melakukan 

program yang ada di pendidikan, jadi untuk menunjang fungsi pendidikan 

juga promosi bahwa disini ada perpustakaan.” 

P : “selain dari itu bentuk promosi lain nya apa pak” 

I : “jadi kita menyebar surat ke kelurahan untuk mengunjungi perpustkaan setiap 

satu bulan sekali, lalu menempelkan pengumuman.” 

P : “informasi untuk mempermudah pemustaka dalam mencari informasi itu 

bagaimana pa?” 

I : “yang pertama kita melakukan user education, lalu perpustakaan bisa di akses 

pemustaka dari luar kota tegal, koleksibisa dipinjam oleh masyarakat tetapi 

yang dalam Kota saja kalo belum bisa bertanya ke staff yang ada di layanan”. 

P : “ sejauh mana bapak mengetahui fungsi rekreasi” 

I : “hmm kita itu harus berfikir secara jauh ya.. fungsi rekreasi disini bukan hanya 

piknik, jalan-jalan bareng saa keluarga saja tetapi rekreasi disini memberikan 

kenyamana untuk pemustaka.” 

P : “lalu Program apa yang di laksanakan perpustakaan untuk menunjang 

fungsi tersebut” 
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I : “programnya kita melakukan pengecatan di ruang anak, nonton film bareng, 

serta menyediakan koleksi-koleksi rekreasi seperti novel, kedepannya akan di 

berikan game yang berbentuk tablet untuk anak-anak”. 

P : “fasilitas yang di sediakan oleh perpustakaan untuk menunjang fungsi ini 

pak?” 

I : “fasilitas kita menyesiakan ruang audio visual, ada juga internet dan bekerja 

sama dengann kampung dongeng” 

P : ”koleksi-koleksi yang tersedia apa saja pak?” 

I : “koleksinya novel untuk dewasa lalu buku bacaan anak ya tentunya untuk 

anak-anak.” 

 

Yogyakarta, 20 Februari 2019 

Informan 
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Nama   : AP 

Jabatan : Pustakawan 

Lokasi  : Perpustakaan 

Waktu  : 10.00 sampai 10.45 

Keterangan  : P : Peneliti 

    I : Informan 

P : “ Apa arti fungsi pendidikan menurut Bapak?” 

I  : “pendidikan bukan hanya membaca, misalkan dengan cara berekreasi juga.” 

P : “koleksi yang seperti apa yang tersedia di perpustakaan dan sering di 

pinjam oleh pemustaka” 

I : “menyediakan berbagai macam koleksi misalnya buku pendidikan, kalau untuk 

peneliti biasanya yang dipinjem buku metodologi penelitian.” 

P : “lalu seperti apa program yang dilakukan kegiatan untuk menunjang 

fungsi perpustakaan” 

I :“hmm programnya kita melakukan perpustakaan keliling dan melakukan 

pembinaan untuk pustakawan yang ada di sekolah.” 

P : “ untuk bagian fungsi penelitian program apa yang ada di perpustakaan 

ini pak?” 

I :“hmmm karena penelitian disini sangat minim dsri jaman dulu masih UPTD  

bagian penelitian belum ada progran khusus tetapi perpustakaan”. 

P : “biasanya yang melalukan penelitian itu dari mana pak?” 

I : “dulu ada yang penelitian S1 tapi saya lupa dari mana dan anak SMK untuk 

pembuatan film ”. 

P : “untuk fasilitas yang menunjang fungsi penelitian apa pak”? 

I : “untuk fasilitas kita menyediakan ruang referensi yang menyediakan buku-

buku khusus dan hasil laporan dari anak-anak.” 

P :” lalu untuk feedback dari peneliti itu berupa apa pak, hasil karya 

tulisnya atau yang lain?” 
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I : “kasih hasil penelitiannya untuk referensi. Saya juga dikasih pas ngebimbing 

anak penelitian.” 

P : “untuk bagian fungsi pelestarian program apa yang ada di perpustakaan 

ini pak?” 

I :” ... saya belum tau kalo programnya mba karna yang lebih tau itu Bapak jadi 

saya tau nya untuk pelestarian yang bahan koleksi saja”. 

P : “kalo pelestarian bahan koleksi itu seperti apa pak” 

I : “tidak bisa di pungkiri mba karena banyak buku yang rusak terutama di bagian 

koleksi ana, kita menggunakan alat yang mudah seperti staples dan untuk di 

rak buku biasanya menggunakan kapur barus saja.”  

P : “kita beralih ke fungsi informasi ya pak, disini adakah program untuk 

fungsi tersebut pak?” 

I : “informasi juga sama ya mba kalau kita keliling juga kan sekalian informasi 

juga..” 

P : “selain dari itu bentuk promosi lain nya apa pak” 

I : “selain keliling, biasanya lewat pesan berantai maksudnya dari mulut ke mulut, 

lalu kita membagi brosur, pameran, lomba-lomba dan untuk pelajar biasanya 

menggunakan sarana sekolah untuk mempromosikan perpustakaan daerah.” 

P : “informasi untuk mempermudah pemustaka dalam mencari informasi itu 

bagaimana pa?” 

I : “karena kita open acces kita membuka untuk semua orang yang ingin 

memenuhi kebutuhannya. Tetapi kalau opac kita masih dalam perpustakaan 

saja karena dulu pernah di web kan ternyata di hacker sama orang, dan untuk 

koleksi juga gak bisa di pinjem oleh masyarakat luar Kota Tegal, bisa di 

pinjem tetapi dengan catatan di bekerja atau menjadi mahasiswa di Kota 

Tegal”. 

P : “ sejauh mana bapak mengetahui fungsi rekreasi” 

I : “hmm seperti yang dijelaskan tadi bahwa fungsi pendidikan itu juga bisa jadi 

fungsi rekreasi.” 
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P : “lalu Program apa yang di laksanakan perpustakaan untuk menunjang 

fungsi tersebut” 

I : “nonton film bareng, menyediakan pendongeng serta story telling setiap satu 

tahun sekali”. 

P : “fasilitas yang di sediakan oleh perpustakaan untuk menunjang fungsi ini 

pak?” 

I : “fasilitas kita menyesiakan ruang audio visual, ada juga internet dan bekerja 

sama dengann kampung dongeng” 

P : ”koleksi-koleksi yang tersedia apa saja pak?” 

I : “koleksinya novel untuk dewasa lalu buku bacaan anak ya tentunya untuk 

anak-anak.” 

Yogyakarta, 20 Februari 2019 

Informan 

   

 

   

  



85 
  

 
 

Nama   : FSZ 

Jabatan : Pemustaka 

Lokasi  : Perpustakaan 

Waktu  : 11.00 sampai 11.45 

Keterangan  : P : Peneliti 

    I : Informan 

 

P : “Menurut sandi bagaimana penerapan Fungsi Perpustakaan di 

Perpustakaan Kota Tegal” 

I : “menurut saya perpustakaan kota tegal sudah menjalankan fungsi pendidikan, 

karena saya ke perpustakaan sejak zaman SMA dan saya sering melihat anak SD, 

SMP, dan SMA sering kesini. Dilantai bawah anak ruang anak yang sudah 

lumayan dan dilantai atas ada buat dewasa, tetapi yang buat dewasa koleksinya 

masih kurang.” 

 

P: “Menurut sandi bagaimana penerapan Fungsi Perpustakaan di 

Perpustakaan Kota tegal” 

I : “hehe saya belum begitu tau karena belum mencaba buat penelitian, tetapi 

disini sudah ada ruang khusus (referensi) jadi menurut saya sudah memadai. Kan 

bisa buat cari bahan untuk peneliti yah.” 

 

P :”Menurut sandi bagaimana penerapan Fungsi Perpustakaan di 

Perpustakaan Kota tegal” 

I : “jika dilihat dari ssarana seperti komputer sudah lemayan masuk dalam fungsi 

pelestarian karena sudah teraeat dan jumlah komputer seimbang dengan jumlah 

pemustaka, tetapi jika koneksinya (internet) masih kurang terawat karena 

terkadang lemot sedangkan internet itu sangat penting untuk mencari informasi. 

Buku atau koleksinya terawat.” 

 

P : “Menurut sandi bagaimana penerapan Fungsi Perpustakaan di 

Perpustakaan Kota tegal” 

I : “saya  bersekolah di SMA Muhammadiyah karena saya biasa olahraga jalan 

melewati gedung perpustakaan untuk menuju ke alun-alun kota tegal, mungkin 

informasinya dari siti dan saya tertarik untuk masuk ke perpustakaan, lalu saya 

dapat dari temen-temen saya yang sering keperpustakaan.” 
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P : “Menurut sandi bagaimana penerapan Fungsi Perpustakaan di 

Perpustakaan Kota tegal” 

I : “di perpustakaan selain membaca juga kita bisa mengakses internet yah,, 

mungkin dari internet kita bisa sekalian rekreasi.” 

 

Yogyakarta, 20 Februari 2019 

Informan 
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Lampiran 5 

CATATAN LAPANGAN 

No Hari/Tanggal Sumber data Catatan  Hasil  

1.  Senin/ 04 Februari 2019 Tata Usaha - - 

2.  Kamis/07 Februari 

2019 

Tata Usaha Memberikan 

surat 

- 

3.  Senin/11 Februari 2019  Tata Usaha 

Bapak WY 

-  

 

wawancara  

-Informasi untuk 

melakukan wawancara 

- data hasil wawancara 

4.  Selasa/12 Februari 2019 Bapak AP 

 

 

Pemustaka 

-wawancara 

 

 

-wawancara 

-data wawancara, 

dokumentasi  informan 

-data wawancara, 

dokumentasi   informan 

5.  Kamis/14 Februari 

2019 

Staff perpus Mencari data 

tentang sejarah 

-Data sejarah perpus dan 

hasil prosentase minat 

baca 

-Dokumentasi kegiatan 

6.  Jum’at/15Februari 2019 Staff perpus - - 

7.  Senin/18 Februari 2019 Bapak WY -Wawancara 

-Tour 

perpustakaan 

-data wawancara 

-dokumentasi ruangan 

8.  Selasa/19 Februari 2019 Bapak WY - Dokumentasi 
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Lampiran 6 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Wawancara bersama Bapak WY 

Selaku Kepala Bidang Perpustakaan 

 

 

Wawancara dengan Bapak AP 

Selaku Pustakawan 

 

 

Wawancara bersama FSZ 
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Lampiran 7 

SURAT KETERSEDIAAN MENJADI INFORMAN 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama  : WY 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Kepala Bidang Perpustakaan 

Instansi : Perpustakaan 

 Menyatakan bersedia dijadikan informan untuk diwawancari dalam skripsi 

Siti Khoiriyah yang berjudul “Implementasi Fungsi Perpustakaan Umum “Mr. 

Besar Martokoesoemo” Kota Tegal” ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 

tahun 2007”. 

 Demikian surat pernyataan ini di buat dan dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Yogyakarta, 11 Februari 2019 

       Informan 
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SURAT KETERSEDIAAN MENJADI INFORMAN 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama  : AP 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Pustakawan 

Instansi : Perpustakaan 

 Menyatakan bersedia dijadikan informan untuk diwawancari dalam skripsi 

Siti Khoiriyah yang berjudul “Implementasi Fungsi Perpustakaan Umum “Mr. 

Besar Martokoesoemo” Kota Tegal” ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 

tahun 2007”. 

 Demikian surat pernyataan ini di buat dan dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Yogyakarta, 11 Februari 2019 

       Informan 
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SURAT KETERSEDIAAN MENJADI INFORMAN 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama  : FSZ 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : pemustaka 

 Menyatakan bersedia dijadikan informan untuk diwawancari dalam skripsi 

Siti Khoiriyah yang berjudul “Implementasi Fungsi Perpustakaan Umum “Mr. 

Besar Martokoesoemo” Kota Tegal” ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 

tahun 2007”. 

 Demikian surat pernyataan ini di buat dan dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Yogyakarta, 11 Februari 2019 

       Informan 
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Lampiran 8 
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CURICULUM VITAE 

Nama    : Siti Khoiriyah  

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 30 November  

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat                              : Jl. Metro no. 88 RT 02/01 Debong Lor, Tegal Barat, 

Kota Tegal 

Nomor HP   : 0857-8077-1173 

Email    : reifankhoiriyah@gmail.com 

 

Pendidikan 

TK Darunnajah Kota Tegal     (2002) 

SD N Pesurungan Kidul 02 Kota Tegal   (2003-2009) 

SMP N 17 Kota Tegal      (2009-2012) 

MAN Kota Tegal      (2012-2015) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta    (2015-2019) 

Pengalaman 

Pengalaman Praktek Lapangan di Perpustakaan DPR RI  

mailto:reifankhoiriyah@gmail.com
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