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MOTTO 

 
“Jangan pernah merasa lelah menunggu, sejatinya manusia 

ditakdirkan untuk menunggu, menunggu kapan saat manusia itu 

dilahirkan ke dunia, menunggu kapan ia bertemu jodohnya dan 

menunggu kapan ia akan kembali pulang ke pangkuan Nya.” 

(Ainul Laila) 

 
 

“Jika hati engkau sandarkan pada mahluk, maka sirnalah 

harapanmu tapi jika engkau sandarkan pada sang kholiq maka lestari 

hidupmu.” 

(Alfian Kurniawan) 
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ABSTRACT 

 
This study aims to determine the Strategy for Developing’s Jambi 

Provincial library and archives service in increasing public interest for 

reading, driving factors and inhibiting factors in Jambi Jambi Provincial 

library and archives service in increasing public interest for reading. This 

research methode is descriptive with a qualitative approach. Data 

collection is done, the focusing on interview, observation and 

documentation techniques. The object of research is the Jambi Provincial 

library and archives service. The results showed that : (1) This strategy for 

developing’s Jambi Provincial library and archives service to increasing 

interest in reading is by aligning services by looking at technological 

development, as well as being active in carrying out existing programs by 

maximizing efforts that are in accordance with the agency’s capabilities. 

(2) As for the supporting factors : strategic location, smooth wifi, good 

services, jambi cultural literacy center, positive responses from the 

community and growing technology. (3) As for the inhibiting factors : 

limited budged, the presence of employees who are incapable of 

digitalization and service system errors. 

Keywords : Strategy, technology and literacy. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengembangan Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan 

Minat Baca Masyarakat, faktor pendorong dan faktor penghambat Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan 

minat baca masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan berfokus pada 

teknik Wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek penelitian adalah 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : (1) strategi pengembangan DPAD Provinsi Jambi 

dalam meningkatkan minat baca masyarakat adalah dengan 

menyelaraskan pelayanan dengan melihat perkembangan teknologi, Serta 

turut giat dalam menjalankan program-program yang sudah ada 

sebelumnya dengan memaksimalkan usaha-usaha sesuai dengan 

kemampuan diri instansi terkait.. (2) Adapun faktor pendukung yaitu : 

Letaknya Strategis, wifi lancar, pelayanan baik, pusat literasi budaya 

jambi, tanggapan positif dari masyarakat dan teknologi yang semakin 

berkembang. (3) Adapun faktor penghambatnya yaitu, anggaran dana 

terbatas, adanya pegawai yang kurang cakap terhadap digitalisasi dan 

Sistem pelayanan yang eror. 

Kata kunci : strategi, teknologi dan literasi. 
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BAB I  

PENDAHULAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan merupakan jendela dunia bagi seluruh 

pengetahuan, yang di dalamnya berisi buku-buku yang di susun 

berdasarkan kriteria tertentu serta arsip-arsip terbitan tertentu yang 

tidak di perdagangkan, namun buku dapat dipinjam atau dibaca 

oleh masyarakat umum. Menurut Undang-undang nomer 43 tahun 

2007 tentang perpustakaan, perpustakaan adalah yang diperuntukkan 

bagi masyarakat luas sebagai wadah pembelajaran tanpa dibedakan 

usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan tingkat sosial seseorang. 

Sesuai dengan Undang-undang bahwa perpustakaan 

didirikan sebagai pondasi pusat informasi bacaan dari berbagai 

sumber untuk masyarakat di sekitarnya. Setiap orang memiliki hak 

yang sama dalam mendapatkan pelayanan di perpustakaan. Maka 

dari itu sudah menjadi keharusan apabila di setiap daerah atau 

provinsi memiliki perpustakaan daerah masing-masing agar pusat 

literasi masyarakat daerah sekitar terpenuhi dan terciptanya sumber 

daya manusia yang unggul dan saling bersaing dalam hal literasi 

dan informasi. 

Terciptanya masyarakat yang unggul dan saling bersaing 

dalam hal literasi tentunya akan berhasil apabila masyarakat juga 

bekerja sama meningkatkan ghirah membaca buku. Unesco 

menyatakan Indonesia berada di posisi kedua terendah perihal 

literasi. Menurut data UNESCO minat baca masyarakat Indonesia 

memprihatinkan hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang 

Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. 
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Sedangkan menurut World’s Most Literate Nations Ranked yang 

dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia 

mencapai peringkat ke-60 dari 61 negara perihal minat baca. 

Padahal dari fasilitas infrastruktur Indonesia menduduki posisi 

diatas Negara-negara di Eropa. (https://www.kominfo.go.id) 

Menurut Fransisca Desfourina, penyebab rendahnya minat 

baca di Indonesia adalah. Yang pertama lingkungan sekitar, sebab 

segala kegiatan seseorang akan berpacu pada lingkungan tempat ia 

tinggal. Apabila di sekitar malas membaca buku secara psikologis 

akan mempengaruhi yang lainnya untuk malas membaca karena 

bercermin dari lingkungan sekitar. Yang kedua generasi serba 

instan, dari tahun ke tahun perkembangan tiap generasi tentunya 

berbeda. Generasi Z adalah generasi dengan kelahiran rentang usia 

mulai tahun 1998 hingga tahun 2010. Generasi inilah yang sangat 

berambisi hasil cepat proses instan, untuk sekedar membaca buku 

dianggap proses yang lama sebab buku bisa mencapai berhalaman-

halaman. Yang ketiga Gadget, gadget mengalahkan segala kegiatan 

dan teknologi yang ada, dari mulai radio, televisi, kamera, dan lain 

sebagainya terangkum di dalam gadget. Bahkan balita berusia 4 

tahun sudah mengenal gadget dengan serial kartun yang di lihatnya. 

Dengan gadget banyak hal terlupakan termasuk membaca buku. 

Yang keempat game online dan sosial media, game online seperti 

PUBG, Mobile Legend atau sosial media lainnya seperti Facebook, 

Tiktok, Instagram, Youtube sedang trend nya di dunia sehingga 

banyak orang di sibukkan dengan kegiatan berselancar di sosmed 

atau sekedar menghabiskan waktu seharian dengan teman sejawat 

bermain game online bersama tanpa harus beranjak. Sebagian 

besar masyarakat tidak 

https://www.kominfo.go.id/
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menyadari akibat radiasi dari paparan gadget, alih-alih untuk 

meredakan stress membaca buku justru alternative lain untuk 

menghilangkan waktu jenuh daripada menghabiskan waktu sia-sia. 

Yang kelima adalah diri sendiri, semua strategi untuk meningkatkan 

minat baca tidak akan tercapai apabila diri sendiri menolak untuk 

mengupgrade dirinya menjadi lebih berintelektual dan berkualitas. 

Kesadaran akan ilmu perlu di giatkan sedari kecil agar tertanam pada 

diri anak, maka peran orang tua sangat besar karena madrasah pertama 

setiap anak adalah ibu dan keluarganya bukan sekolah formal. Dinas 

Perpustkaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi terus mengupayakan 

pelayanan di perpustakaan demi meningkatkan minat baca masyarakat. 

Namun dalam mengupayakan hal tersebut masih menjadi tantangan 

bagi dinas terkait. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip 

Daerah Provinsi Jambi jika di persenkan hanya 42 persen masyarakat 

yang berminat membaca buku dari penduduk 3,4 juta. Kemudian 

menurut beliau masyarakat lebih memilih kegiatan lain selain 

membaca. http://www.jambiupdate.co/artikel-minat-baca-masyarakat- 

provinsi-jambi-masih-rendah.html 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

mempunyai beberapa layanan. Diantaranya adalah layanan 

perpustakaan keliling dengan mobil dan motor, layanan rotasi buku, 

layanan sirkulasi, layanan dewasa, layanan anak-anak dan layanan 

referensi atau rujukan. Menurut pengamatan peneliti selama proses 

magang berlangsung layanan-layanan yang disebutkan diatas sudah 

berjalan sebagaimana mestinya namun sedikit kurang efektif dan 

efisien pelaksanaannya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan 

menganalisis realita yang terjadi di lapangan 

http://www.jambiupdate.co/artikel-minat-baca-masyarakat-provinsi-jambi-masih-rendah.html
http://www.jambiupdate.co/artikel-minat-baca-masyarakat-provinsi-jambi-masih-rendah.html
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agar nantinya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan 

dalam meningkatkan minat membaca masyarakat agar 

Jambi menjadi daerah yang unggul SDM dan melek aksara. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Menurut Boghdan & Biklen, penelitian kualitatif 

merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang 

yang diamati (1975). Adanya keterhubungan dengan 

pendapat ahli tersebut, maka peneliti tertarik mengkaji dan 

mengulas bagaimana “Strategi Pengembangan Dinas 

Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Dalam 

Meningkatkan Minat Baca Masyarakat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan bahwa masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana strategi pengembangan Dinas Perpustakaan 

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan 

minat baca masyarakat? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

dalam meningkatkan minat baca masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan strategi pengembangan Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat. 
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2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan manfaat 

teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

administrasi publik, sehingga dapat memperluas ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

 Bagi peneliti sendiri manfaat yang di harapkan yakni 

dapat mendapatkan pembelajaran pentingnya membaca 

bagi keberlangsungan hidup karena membaca adalah 

kunci dari segala pengetahuan. Dan dapat memberikan 

sedikit saran bagi keberlangsungan dinas terkait 

mengembangkan peluang-peluang dan strategi menuju 

lebih baik. 

b) Bagi Dinas 

 Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat melalui strategi 

dan perencanaan-perencanaan tertentu, sehingga 

kedepannya tercipta masyarkat yang unggul akan sumber 

daya manusia dan berdedikasi tinggi perihal intelektual. 

1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab ini peneliti menguraikan pendahuluan yang 

didalamnya terdapat latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini peneliti menguraikan tinjauan pustaka yang 

didalamnya terdapat hasil penelitian terdahulu dan teori 

atau konsep yang berkaitan dengan judul penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang 

didalamnya terdapat pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan 

data serta teknik analisis data. 

BAB IV DISKRIPSI OBJEK PENYAJIAN DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti menguraikan secara jelas tentang 

gambaran obyek dan permasalahan yang akan di teliti, 

penyajian data, dan hasil penelitian. BAB V PENUTUP 

Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan yang peneliti 

dapatkan selama proses penelitian berlangsung serta 

merekomendasikan beberapa alternatif pilihan yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan instansi yang terkait. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan Strategi Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No Nama 

Peneliti dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 (Ladiatno 

Samsara, 

2020) 

“Srategi 

Inovasi Dinas 

Perpustakaan 

dan Arsip 

Daerah 

Kabupaten 

Banggai 

Untuk 

Meningkatka

n Budaya 

Literasi 

Masyarakat” 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan studi 

Literature dan 

lapangan 

dijadikan objek 

observasi 

menggambarkan 

kondisi dalam 

meningkatkan 

minat baca 

masyarakat 

Banggai. 

Strategi inovasi 

dilaksanakan untuk 

menjadi acuan di 

kegiatan sebelumnya, 

seperti membangun 

kemitraan dengan 

pihak swasta, satu desa

  

 satu 

perpustakaan, aplikasi

 insite3, 

perpustakaan keliling 

dan taman baca 

Potoutusan di tempat 

 wisata, 

pojok baca 

sumputnyo dan 

pengelolaan arsip 

digital. Dukungan dari 

kepemimpinan yang 

kuat serta keluwesan 

pegawai merupakan 

strategi internal yang 

harus 
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   Dituntaskan terlebih 
dahulu. 

2 (Fadillah 

Rahman, 

2013) 

“Upaya

 Kantor 

Perpustakaan 

Dan Arsip 

Kabupaten 

Paser Dalam 

Meningkatka

n Minat 

Membaca 

Masyarakat 

Di 

Perpustakaan 

Umum 

Kabupaten 

Paser” 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

deskriptif 

dengan sumber 

data primer dan 

sekunder. Data 

sekunder berasal 

dari situasi yang 

berkaitan 

dengan objek 

serta data primer 

berasal dari hasil 

survey, 

wawancara dan 

dokumentasi 

Hasil dari penelitian  

terhadap perpustakaan 

umum  masih 

ditemukan beberapa 

kendala diantaranya 

ketersediaan koleksi 

buku yang tidak 

lengkap,waktu     

pelayanan terbatas, 

fasilitas tidak 

memadai        lokasi 

kurang  luas. 

Sedangkan dalam 

upaya peningkatan 

minat membaca 

masih terkendala 

anggaran dana dan 

keterbatasan sumber 

daya manusia 

sehingga proses 

implemtasi nya 

kurang efektif dan 

efisien. 

3
2
. 

(Ahmad Ziadi, 

2018) Upaya 

Meningkatkan 

Minat Baca 

Masyarakat 

Dalam 

Memanfaatkan 

Perpustkaan 

Badan 

Perpustakaan 

Dan Arsip 

Daerah 

(BPAD) 

Kabupaten 

Tanjung Jabung 

Barat. 

Penelitian ini 

menggunkan 

metode 

kualitatif 

dengan teknik 

obsevasi, 

wawancara 

serta 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini 

adalah pemanfaatan 

BPADkurang 

Maksimal sebab 

dalam penataan 

koleksi ragam buku 

masih  sedikit 

sehingga masyarakat 

enggan untuk 

membaca buku dan 

kurang   tertarik. 

Keterbatasan 
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   Sumber daya manusia 
juga   menjadi persoalan 
dalam 
mengembangkan tata 
administrasi dan tata 
kelola perpustakaan 
sehingga mengurangi 
minat membaca 
masyarakat. 

4 
 

(Monica Ade 

Reza, 

Muhammad 

Rum, 

Syamsuddin, 

2020) “Peran 

Komunitas 

Literasi Perpus 

Rakyat Dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Minat Baca 

Masyarakat 

Kota Jambi 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

dengan teknik 

wawancara, 

observasi serta 

wawancara. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komunitas literasi 

perpus rakyat sangat 

gencar dalam 

mengupayakan minat 

baca masyarakat 

dengan menyediakan 

koleksi bacaan 

Seperti komik, novel, 

buku biografi,buku 

pengetahuan umum 

dan lain sebagainya. 

Namu,terkendala oleh 

jarak dan waktu antar 

serta anggaran dana 

dan SDM yang 

sangat kurang 

berminat dalam 

menggagas 

meningkatkan 

literasimasyarakat 
Jambi khususnya. 
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5 (Firdausi

 Nuzulla 

Isnainy, Elizha 

Ertin Pasariboe,

 

 Juliana 

Rosyiida, Ayu 

Desi Dianasari, 

2018) 

“Pengaruh 

 Sarana 

Dan Prasarana 

Dalam 

Menunjang 

 

 Minat 

Baca Di Desa 

Bluluk 

Lamongan” 

Penelitian 

  ini 

menggunakan 

metode kuantitatif 

dengan

 teknik 

wawancara, 

penyebaran angket

  dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

rendahnya literasi di 

Desa Bluluk 

Lamongan menjadi 

acuan 

Peneliti untuk 

berinovasi menarik 

perhatian anak- anak, 

pemuda serta 

masyarakat agar 

meningkatkan minat 

membaca. 

Sarana dan prasarana 

sudah cukup 

memadai dalam  

menunjang proses    

membaca 
masyarakat. 

6
. 

(Junawan 

Hidayanto, 2013) 

“Upaya 

Meningkatkan 

Minat Baca 

Masyarkat Melalui 

Taman Bacaan 

Masyarakat Area 

Publik Di 

Kecamatan 

Ungaran Timur 

Kabupaten 

Semarang” 

Penelitian ini 

menggunkan 

metode kualitatif 

deskriptif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dalam meningkatkan 

minat baca 

masyarakat masih 

terkendala 

pendampingan dan 

ruang yang kurang 

luas untuk 

menyimpan buku. 

dan tentunya 

membutuhkan 

pendampingan dari 

instansi terkait sebab 

dalam proses 

membaca ini 

dilakukan di area 

publik. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen startegi adalah proses yang dinamis yang 

berlangsung secara berkelanjutan dan mengalir terencana dalam 

suatu organisasi. Dalam startegi tentunya dibutuhkan re-chek 

kembali atau pembaharuan sesuai dengan keadaan terkini, sebab 

dari masa ke masa keadaan organisasi baik secara internal 

maupun eksternal selalu mengalami perubahan. Tujuan dari 

manajemen strategi adalah menjadikan suatu organisasi lebih 

efektif dan produktif, sehingga dapat menjadikan organisasi 

mampu bersaing dengan organisasi lainnya. 

Menurut Pearce dan Robbins, (2011:5) Manajemen 

strategi adalah suatu keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

perencanan dan implementasi rencana yang dirancang guna 

mencapai suatu tujuan. Menurut Hunger dan Wheelen, (2003:4) 

manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam 

jangka panjang. Menurut Hadari Nawawi (2000:148) 

manajemen strategi ialah suatu proses kegiatan pengambilan 

keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai 

penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen 

puncak dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam suatu 

organisisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sementara menurut F.R. David (2010:5) manajemen 

strategi merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, 

mengimplementasikan serta mengevaluasikan keputusan-

keputusan yang mendorong sebuah organisasi mencapai 

tujuannya. 
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Bernard Marr (2006) berpendapat 10 prinsip penerapan 

manajemen strategi yang baik yaitu : 

1. Kejelasan Strategi 

2. Pengumpulan indikator kinerja yang tepat 

3. Pelaksanaan analisis manajemen kinerja 

4. Penciptaan budaya belajar yang positif 

5. Perolehan kepercayaan internal 

6. Penjajaran atau pengarahan organisasi 

7. Perbaruan sistem terus-menerus 

8. Komunikasi dan pelaporan yang baik 

9. Software pendukung yang tepat 

10. Dedikasi sumber daya dan waktu 

2.2.2. Pengertian Manajemen 

Menurut Stoner (dalam handoko, 2011;2) manajemen 

ialah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Hasibuan (2011:2) manajemen merupakan 

ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber- sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Sedangkan manajemen munurut G.R. Terry (dalam 

Hasibuan, 2011:2) ialah “management is a distinct process 

consisting of planning, organizing, actuating and controlling 

performed to determine and accomplish stated objectivies by 

the use of human being and other resources”. (Manajemen 

adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari 
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tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran- sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya). 

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu 

proses atau tindakan untuk berbagi tugas, tanggung jawab dalama 

melakukan pekerjaan, karena sejatinya manusia mempunyai 

kemampuan terbatas dalam melakukan suatu hal sehingga perlu 

adanya kerja sama antar anggota dalam mencapai tujuan dari 

organisasi tersebut. 

2.2.3. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari Bahasa Yunani Strategos, Stratos 

yakni tentara sedangkan ego adalah pemimpin. Jadi strategi 

adalah senjata utama yang dijadikan pedoman dalam mencapai 

sasaran atau target tertentu, yang kemudian dikembangkan oleh 

para ahli dengan definis- definis tertentu yang luas makna nya. 

Menurut Marrus (2002:31) Strategi diartikan sebagai 

proses penentuan rencana pemimpin yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai cara dan upaya agar tujuan nya 

tercapai. Sedangkan Quinn (1999:10) mendefinisikan strategi 

sebagai bentuk yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama. 

Porter (dalam rahmat, 2014:6) menjelaskan makna 

terpenting dari pemahaman strategi sebagai pengambil keputusan 

yang berbeda dari organisasi lainnya guna mencapai posisi yang 

lebih unggul. Artinya strategi antara organisasi yang satu dengan 

yang lainnya mengalami kondisi internal dan tujuan yang berbeda, 

meskipun pada umumnya terdapat kesamaan kondisi eksternalnya. 
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Adapun pengertian strategi menurut Chandler (dalam Rangkuti, 

2013:3) ialah alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas 

alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Argyris, Mintzberg, Steiner 

dan Miner (dalam Rangkuti (2013:4) strategi ialah respons secara 

terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman 

eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi. 

Dengan demikian strategi merupakan tindakan yang terdiri dari 

tahapan untuk mencapai tujuan yang dimulai dari cara pelaksanaan 

dan langkah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. 

Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi. Agar semua 

perencanaan dari suatu kegiatan tercapai dengan baik, hendaknya 

harus sesuai dengan strategi yang terlah terstruktur dengan baik. 

Adapun kriteria strategi dalam mencapapai suatu tujuan yaitu : 

1) Strategi pemberdayaan masyarakat 

2) Strategi peningkatan kapasitas sumber daya 

3) Strategi perlindungan sosial 

4) Strategi peningkatan kualitas lingkungan 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka peniliti 

menarik kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu rencana atau 

cara terbaik dan langkah-langkah yang harus dijalani untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan agar memperoleh keberhasilan. 

2.2.4. Proses Manajemen Strategi 

Proses manajemen strategi organisasi dituntut untuk terus 

menerus mengawasi kegiatan dan kecenderungan internal maupun 

eksternal sehingga organisasi dapat melakukan perubahan tepat 

waktu. Agar 
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organisasi dapat terus bertahan dan berkembang mengikuti 

perkembangan zaman maka organisasi harus mampu mengenali dan 

beradaptasi dengan perubahan. Proses manajemen strategi 

bertujuan memungkinkan organisasi beradaptasi dengan 

lingkungan secara efektif untuk berubah dalam jangka panjang. 

Penerapan proses manajemen strategi pada umumnya lebih 

formal di organisasi-organisasi yang lebis besar. Formalitas 

mengacu pada partisipan, tanggung jawab, otoritas, tugas dan 

pendekatan yang ditetapkan. Organisasi yang memiliki banyak 

divisi, bagian, dan teknologi juga cenderung lebih formal dalam 

mengaplikasikan konsep manajemen strategi. Formalitas yang lebih 

besar dalam menerapkan proses manajemen strategi umumnya 

secara positif terkait dengan biaya, cakaupan, akurasi dan 

keberhasilan rencana di semua jenis dan ukuran organisasi. 

2.2.5. Metode perumusan Strategi 

 
Dalam perumusan strategi yang terpenting ialah 

bagaimana pemilikan suatu organisasi suatu organiasi dilakukan. 

Menurut William 

R. King proses pemilikan strategi dilakukanan berdasarkan : 

a) Pengembangan strategi 

b) Penyempurnaan 

c) Evaluasi 

Pengembangan strategi ialah pencairan strategi dalam 

rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Penyempurnaan 

strategi merupakan perbaikan strategi-strategi yang ditentukan 

apakah dapat dianggap memungkinkan untuk mewujudkan tujuan 

yang memiliki aspek-aspek 
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tertentu. Evaluasi strategi dimaksudkan suatu pertimbangan 

terhadap berbagai strategi yang telah dipilih, dikembangkan dan di 

sempurnakan untuk memastikan alternatif mana yang paling sesuai 

untuk dapat digunakan sebagai upaya dalam mencapai tujuan yang 

ditentukan. 

Perumusan strategi dapat didasarkan atas hasil analisis 

SWOT sebagaimana dilakukan pada waktu mengadakan peremises 

perencanaan yang sering disebut situation audit dengan 

memanfaatkan kekuatan dan peluang dalam mengatasi kelemahan 

dan ancaman. 

2.2.6. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah teknik yang menggambarkan secara 

umum terkait kondisi strategi suatu instansi atau organisasi. 

Analisis SWOT ini muncul atas perhitungan yang efektif antara 

sumber daya internal organisasi (kelemahan & kekuatan) dengan 

kondisi eksternal (peluang & ancaman). Dengan adanya 

perhitungan maka sumber daya internal dapat dimaksimalkan 

sedangkan kondisi eksternal dapat diminimalisir kondisinya. 

Menurut Siagian (2008 : 72) : strengths (kekuatan) ialah 

power yang dimiliki suatu organisasi yakni kompetensi khusus, 

sumber, keterampilan, produk yang menjadikan organisasi tersebut 

lebih unggul dari organisasi lainnya. Weaknesses (kelemahan) 

adalah suatu hal yang membatasi gerak kinerja organisasi yang 

akan menjadi masalah apabila tak kunjung teratasi. Opportunities 

(peluang) ialah suatu potensi yang dapat menguntungkan suatu 

organisasi apabila dilihat dari kondisi lingkungan sekitar. Threath 

(ancaman) adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak 

menguntungkan suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa analisis SWOT sangat membantu suatu organisasi dalam 

menentukan strategi yang diambil untuk kemajuan suatu organisasi. 

Kekuatan atau strengths adalah faktor internal yang dapat 

dipergunakan untuk berinovasi menjadi lebih baik lagi dalam 

berorganisasi. Suatu kekuatan hanya dapat menjadi keunggulan 

kompetitif bagi organisasi apabila kekuatan tersebut sesuai dengan 

lingkungan disekitarnya. Tentunya tidak semua kekuatan harus 

dikembangkan karena ada masanya kekuatan tidak terlalu penting 

jika ditinjau dari lingkungan yang lebih luas. 

Begitupun dengan kelemahan, tidak semua kelemahan 

harus diatasi terutama kelemahan-kelemahan yang tidak 

mempengaruhi lingkungan sekitar. 

Strength (Kekuatan) ialah Kekuatan internal organisasi 

melibatkan potensi yang dimiliki yaitu Cita-cita, kebijakan, tugas 

pokok, fungsi dan sasaran, filosofi dan tata nilai, jumlah personel, 

keterampilan dan pengalaman, tingkat kesetiakawanan, teknologi 

yang dimiliki. 

Weakness (Kelemahan), Beberapa kondisi internal yang 

melemahkan yakni buruknya birokrasi organisasi, lemahnya 

disiplin pegawai, adanya jabatan rangkap, rendahnya kesejahteraan 

pegawai, lemahnya etos kerja, lemahnya infrastruktur. 

Opportunities (Peluang) Peluang yaitu faktor eksternal yang 

didapatkan dengan membandingkan analisis internal yang dilakukan 

suatu organisasi. Peluang juga harus di urutkan berdasarkan 

kesuksesan dalam memecahkan masalah, sehingga tidak semua 

peluang harus dicapai dalam strategi didalam suatu organisasi. 

Peluang dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan yakni : 
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1. Low, jika daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang 

pencapaiannya juga kecil. 

2. Moderate, jika daya tarik dan manfaat yang besar namun 

peluang pencapaiannya kecil atau sebaliknya. 

3. Best, jika daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang 

tercapainya juga besar. 

Peluang yang terdapat pada lingkungan yang 

dipergunakan dalam memanfaatkan keberhasilan suatu organisasi 

yaitu ketersediaan sumber tenaga kerja, kesadaran dan ketaatan 

masyarakat terhadap hukum, kesadaran politik masyarakat, 

jaminan kesehatan. 

Sedangkan ancaman adalah segala sesuatu yang terjadi 

akibat dari kecenderungan perkembangan dan tidak dapat 

dihindari. Ancaman juga dapat dilihat dari tingkat keparahan 

pengaruhnya dan kemungkinan terjadinya. Ancaman dapat 

dikategorikan adalah : 

1. Ancaman utama (major threath) ialah ancaman yang 

kemungkinan terjadinya tinggi dan dampaknya besar. 

2. Ancaman tidak utama (minor threath) ialah ancaman yang 

dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya juga kecil. 

3. Ancaman moderat adalah kombinasi antara ancaman utama 

dan tidak utama yakni ancaman yang tinggi namun 

kemungkinan terjadinya rendah atau sebaliknya. 

Ancaman yang bisa saja membahayakan kelancaran 

kegiatan organisasi seperti kenaikan harga bahan baku, 

kelangkaan pemasok material dan peralatan, bencana alam, 

tingginya tingkat inflasi, kekuatan pesaing, tumpang tindihnya 

kewenangan antar instansi. 



 

 

19 

 

  

 

 

Tabel 2.2 Matriks SWOT 
 

Internal 
 

 

Eksternal 

S (strength) 

Tentukan faktor- 

faktor kekuatan 
internal 

W (weakness) 
Tentukan faktor-

faktor kelemahan 

internal 

O (opportunities) 
Tentukan faktor- 

faktor peluang 

eksternal. 

Strategi S-O : 
Ciptakan strategi 

yang menggunkan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

Strategi W-O :ciptakan 
Strategi yang 

meminimalisir 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang. 

T (Threath) 

Tentukan faktor- 

faktor ancaman 

eksternal. 

Strategi S-T : 

ciptakan strategi 

yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi 

ancaman. 

Strategi W-T : 

ciptakan strategi yang 

meminimalisir 

kelemahan menghindari 

ancaman. 

Sumber : Hunger and Whelelen, (2003:231) 

Dari hasil kompetisi diatas akan diperoleh banyak 

kemungkinan strategi yang dapat dilakukan organisasi. Tetapi, 

organisasi harus berani memilih beberapa strategi yang kritikal dan 

memberikan dampak terbesar bagi kemajuan organisasi. Organisasi 

harus mempertimbangkan pemilihan strategi yang sesuai dengan 

nilai-nilai organisasi dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan 

sekitar. 

2.2.7. Teori Minat Membaca 

Setiap individu cenderung ingin selalu berhubungan dengan 

sesuatu yang dianggapnya memberikan kesenangan dan 

kebahagiaan. Dari perasaan senang tersebut akan timbul keinginan 

untuk memperoleh dan mengembangkan apa yang telah membuatnya 

senang dan bahagia. 
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Menurut Hurlock (1999:114), minat adalah sumber 

motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang 

mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka 

melihat seseuatu akan menguntungkan, mereka merasa 

berminat. Hal ini akan mendatangkan kepuasan. 

Slameto (1987:57) mengatakan bahwa minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa 

senang. Minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari 

situ diperoleh kepuasan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu 

sikap batin dari dalam diri seseorang yang merupakan suatu 

perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang tercipta 

dengan penuh kemauan dan perasaan senang yang timbul dari 

dorongan batin seseorang. Minat dapat dikatakan sebagai 

dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu 

dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang 

menjadi keinginannya. 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan 

berbahasa yang diajarkan di Sekolah Dasar. Keempat 

keterampilan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain 

dan merupakan satu kesatuan. Kegiatan membaca merupakan 

kegiatan reseptif, suatu bentuk penyerapan yang aktif. Dalam 

kegiatan membaca, pikiran dan mental dilibatkan secara aktif, 

tidak hanya aktifitas fisik saja. Banyak ahli yang memberikan 

definisi tentang membaca. Berikut ini akan dikemukakan 

berbagai pendapat mengenai kegiatan membaca. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 83), 

membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang 

tertulis. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan 

yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-

kata/bahasa tulis. Dengan kata lain, membaca adalah 

memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung 

di dalam bahan tulis. 

Menurut Akhadiah (1991: 22), membaca merupakan 

suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencangkup 

beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, 

menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta 

menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. 

Klein, dkk. (Farida Rahim, 2005: 3) mengemukakan 

bahwa definisi membaca mencangkup : 

1. Membaca merupakan suatu proses 

Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi 

dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca 

mempunyai peranan yang utama dalam membentuk makna. 

2. Membaca adalah strategis 

Pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi 

membaca yang sesuai dengan teks dan konteks dalam 

rangka mengkonstruk makna ketika membaca. 

3. Membaca merupakan interaktif 

Orang yang senang membaca suatu teks yang bermanfaat, 

akan menemui beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks 

yang dibaca seseorang harus mudah dipahami sehingga 

terjadi interaksi antara pembaca dan teks. 
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Selanjutnya, Tarigan (1979: 7) mengutip pendapat 

Hodgson, mengemukakan bahwa membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata 

atau bahasa tulis. Anderson (Tarigan, 1979: 7) mengartikan 

membaca ditinjau dari sudut lingkungan bahwa membaca adalah 

suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording 

and decoding process). Oleh karena itu, dalam membaca diperlukan 

kejelian pembaca untuk mengetahui isi yang tersurat ataupun yang 

tersirat. 

Finochiaro dan Bonomo (Tarigan, 1979: 8) secara singkat 

mengatakan bahwa reading adalah “bringing meaning ti and getting 

meaning from printed or written material”, memetik serta 

memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa 

tertulis. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa membaca merupakan proses aktivitas komunikasi yang 

kompleks. Membaca bertujuan untuk melihat, memahami isi atau 

makna dan memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis 

melalui media kata- kata atau bahasa tulis sehingga diperoleh 

pemahaman terhadap bacaan. Melalui membaca, informasi dan 

pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dapat diperoleh. 

Farida Rahim (2005: 28) mengemukakan bahwa minat baca 

ialah keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang 

untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang 

kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat 

bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri 

atau dorongan dari luar. 
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Menurut Herman Wahadaniah (Yunita Ratnasari, 2011: 16) 

minat baca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai 

dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga 

dapat mengarahkan seseorang untuk membaca dengan kemauannya 

sendiri atau dorongan dari luar. Minat membaca juga merupakan 

perasaan senang seseorang terhadap bacaan karena adanya 

pemikiran bahwa dengan membaca itu dapat diperoleh 

kemanfaatan bagi dirinya. 

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa minat baca 

terkandung unsur perhatian, kemauan, dorongan dan rasa senang 

untuk membaca. Perhatian bisa dilihat dari perhatiannya terhadap 

kegiatan membaca, mempunyai kemauan yang tinggi untuk 

membaca, dorongan dan rasa senang yang timbul dari dalam diri 

maupun dari pengaruh orang lain. Semua itu merupakan aktivitas 

yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap. 

2.2.8. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Baca. 

Munculnya minat baca seseorang dipicu oleh berbagai 

faktor sesuai karakter dan kondisi yang bersangkutan. Secara 

umum, dapat disebut bahwa faktor-faktor tersebut adalah rasa ingin 

tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, pengetahuan dan 

informasi. Faktor kedua adalah keadaan lingkungan fisik yang 

memadai, misalnya ada bahan bacaan yang menarik, berkualitas dan 

yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, selain itu faktor 

lingkungan sosial juga memiliki peran yang besar. Selanjutnya, 

faktor keingintahuan akan informasi dan prinsip bahwa membaca 

merupakan kebutuhan rohani merupakan pemicu yang tidak kalah 

penting. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi minat baca 

seseorang diantaranya perkembangan kebiasaan baca 

tergantung pada kemampuan membaca dasar yang dimiliki 

serta kemampuan membaca secara mandiri bacaan yang 

dipilih. Namun Sutarno (2006) mengelompokkan faktor- 

faktor yang mempengaruhi minat baca tersebut diantaranya: 

1. Rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi atas fakta, teori, 

prinsip, pengetahuan, dan informasi yang mereka 

butuhkan. 

2. Tersedianya bahan bacaan yang menarik, berkualitas, dan 

beragam di lingkunngan masyarakat itu berada. 

3. Tersedianya waktu tertentu yang dapat dimafaatkan 

untuk membaca. 

4. Kebutuhan dan rasa ingin tahu masyarakat terhadap 

informasi yang aktual dan terbaru. 

5. Memiliki prinsip bahwa membaca adalah suatu 

kebutuhan rohani guna memperoleh keuntungan ilmu 

pengetahuan, wawasan dan pengalaman serta kearifan. 

Sedangkan menurut Harris dan Sipay (Mujiati, 2001: 

24) mengemukakan bahwa minat baca dipengaruhi oleh dua 

golongan, yaitu golongan faktor personal dan golongan 

institusional. Faktor personal adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri anak itu sendiri meliputi: 

1) usia, 

2) jenis kelamin, 

3) intelegensi, 

4) kemampuan membaca, 

5) sikap, dan kebutuhan psikologis 
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Faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar 

individu itu sendiri yang meliputi: 

1) tersedianya buku-buku, 

2) status sosial ekonomi, 

3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru. 

Faktor-faktor tersebut dapat terpelihara melalui sikap-

sikap bahwa dalam diri tertanam komitmen membaca 

memperoleh keuntungan ilmu pengetahuan, 

wawasan/pengalaman dan kearifan. Terwujudnya kondisi 

yang mendukung terpeliharanya minat baca, adanya 

tantangan dan motivasi untuk membaca, serta tersedianya 

waktu untuk membaca, baik dirumah, perpustakaan maupun 

ditempat lainnya. 

Untuk memiliki kebiasaan membaca, hal yang perlu 

dilakukan adalah memotivasi diri untuk selalu ingin tahu dan 

mendahagakan diri untuk mengakses informasi. Alasan dan 

tujuan seseorang dalam membaca pertanyaan mengapa 

membaca atau tidak membaca hanya dapat diterangkan bila 

diketahui keperluan komunikasinya. Beberapa alasan yang 

biasanya mendorong seseorang mau membaca adalah : 

a) Membaca berguna bagi pembangunan, perluasan 

wawasan dan untuk mengenal orang lain. 

b) Untuk mengenal dunia dan lingkungannya 

c) Untuk mencari pengetahuan tentang segala sesuatu 

d) Untuk kepentingan belajar 

e) Untuk ketenangan dan mengurangi ktegangan pikiran 

f) Untuk mengusir kebosanan dan mengisi waktu luang. 
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Strategi Pengembangan 

DPAD Provinsi Jambi 

Meningkatkan Minat Baca 

masyarakat 

  Analisis SWOT 
 Faktor Pendukung 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB  III METODE PENELITIAN     

 

3.1    Jenis Penelitian       

Menurut Maelong, Penelitian Kualitatif merupakan 

penelitian ilmiah yang berorientasi pada fenomena dalam kontak 

sosial secara langsung (Buku Metodologio penelitian kualitatif, 

Herdiansyah Haris 2010). Jenis penelitian ini menekankan pada 

penelitian deskriptif. Menurut Setyosari (2016:50) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu keadaan, objek, peristiwa atau segala sesutau 

yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan dengan angka 

ataupun kata-kata. 

Tipe penelitian ini adalah untuk mengungkapakan secara 

mendalam strategi pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat. Dengan menggunakan teknik analisis SWOT dalam 

menentukan strategi-strategi pengembangan di dinas terkait. 

Tentunya dibantu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam melakukan penelitian haruslah memiliki fokus 

penelitian untuk membatasi dalam pembahasan sehingga 

menjadikan objek yang diteliti untuk penelitian tidak meluas. 

Dengan fokus penelitian diharapkan lebih terarah dan tepat 

sasaran. 

Penelitian ini berfokus pada beberapa pokok pembahasan 

yang terkait dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang 

Strategi Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. 
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Fokus penelitian ini adalah : 

1) Strategi Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Minat Baca 

Masyarakat. Strategi pengembangan dinas tersebut 

dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. 

2) Faktor pendorong dan penghambat strategi pengembangan 

dinas perpustakaan dan arsip daerah provinsi jambi dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah 

penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan 

tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena 

dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan 

sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah 

Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi di Jalan 

Rd. P Kolopaking No. 65 Telanaipura Jambi. Dalam penulisan 

penelitian tertarik sebab penelitian ini mengkaji lebih dalam 

tentang strategi pengembangan dinas perpustakaan dan arsip 

daerah provinsi jambi dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat. 

3.4 Sumber Data 

Hidayatullah (2015:7) terdapat 2 jenis sumber data yang 

diperlukan dalam penelitian : 

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari objek 

secara langsung. Data ini diperoleh dari informan pihak 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

yang dilakukan dengan proses wawancara. 
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2. Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung 

sebagai penguat dari data primer yang berasal dari 

dokumen-dokumen, naskah dan literatur-literatur. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Hidayatullah (2015:7) pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Penelusuran literatur 

Penelusuran literatur adalah teknik mengumpulkan data 

dengan menggunakan beberapa data dari penelitian 

sebelumnya yang dapat diminta dari instansi yang 

berkaitan langsung sebagai sumber acuan penulisan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab langsung dengan 

narasumber atau orang-orang yang mampu memberikan 

bahan- bahan yang diperlukan untuk proses penelitian. 

3. Pengamatan 

Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan 

memperhatikan keadaan, baik secara langsung atau tidak 

langsung. 

4. Dokumentasi 

Menurut Salim, dkk (2019:100) dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

gambar, catatan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan smartphone untuk 

mendokumentasikan kegiatan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:244) analisis data adalah 

tahapan mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

di peroleh sebelumnya 
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dari hasil wawancra, dokumentasi, literatur dan lain 

sebagainya. Kemudian data-data tersebut akan melalui tiga 

tahapan : 

1. Data Reduksi 

Data yang diperoleh melalui proses wawancara, 

observasi dan dokumentasi dicatat secara rinci, 

dikumpulkan kemudian di kelompokkan pada hal-hal 

pokok dan di fokuskan pada inti permasalahan sehingga 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek 

penelitian. 

2. Penyajian Data 

Tahapan setelah data di reduksi kemudian penulis 

melakukan penyajian melalui bentuk teks yang bersifat 

naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan akhir dari analisis data yaitu dengan penarikan 

kesimpulan. Pada tahap ini penulis melakukan 

pengecekan kembali data yang akan disajikan. 

Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. 
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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK, PENYAJIAN DATA DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek 

4.1.1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jambi 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

sebelumnya bernama Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi berdiri 

sejak tahun 1980 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0221/a/O/1980 tanggal 2 

September 1980. Namun baru berjalan pada tanggal 4 April 1981 

yang merupakan Unit Pelaksana teknis (UPT) dari Pusat Pembinaan 

perpustakaan Departemen Pendidikan Kebudayaan dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan 

Perpustakaan, Direktoral Jenderal Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. akaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi. 

Pada awal berdirinya masih bernama Perpustkaan wilayah 

Provinsi Jambi, dala, menjalankan tugas dan fungsinya menempati 

salah satu gedung di dalam komplek SMA Negeri 2 Jambi yang 

beralamat di Jl. Veteran No. 168 menempati bekas perumahan guru 

berukuran 95,40 m2. Paada awal berdiri, perpustakaan memiliki 

pegawai yang hanya berjumlah 6 orang dan ditunjuklah Bapak 

Ibrahim Budjang, SH sebagai kepala, Bapak Surul Hendry D sebagai 

Bendaharawan serta dibantu oleh HJ. Hinopifah, BBA sebagai 

pemimpin proyek pengembangan perpustakaan wilayah Jambi tahun 

1980/1981. Pada tanggal 15 September 1985 perpustakan wilayah 

Jambi dipindahkan ke lokasi gedung baru di Jl. Rd. Poerboyo 

Kolopaking Telanaipura dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 

6 Juni 1988 oleh 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak 

Prof Dr. Fuad Hasan. Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat yang semakin meningkat akan jasa layanan perpustakaan, 

pada tanggal 6 Maret1989 terbit Keputusan Presiden Nomor 11 

tahun 1989 tentang perpustakaan nasional Republik Indonesia. 

Berdasarkan Kepres tersebut. Perpustakaan Nasional

 (Perpusnas) merupakan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia Disebutkan 

dalam kepres bahwa Perpustakaan Nasional RI merupakan wadah 

integrasi Perpustakan Nasional RI, pusat pembinaan perpustakaan 

dan 26 perpustakaan wilayah Depdikbud diseluruh Indonesia. 

Perpustakaan Nasional memiliki satuan organisasi yang 

bernama Perpustakaan Daerah yang berkedudukan di masing-

masing Ibukota Provinsi yang bertanggung jawab langsung Kepala 

Perpustakaan Nasional RI dan dalam pelaksaan tugas dan fungsinya 

dengan memperhatikan petunjuk Gubernur. Sejak Kepres Nomor 11 

tahun 1989 inilah nama Perpustakaan Wilayah Jambi berubah 

menjadi “Perpustakaan Daerah Jambi”. 

Perubahan nama tidak sampai disitu saja, pada tahun 1997 

Perpustakaan Nasional mengalami perubahan cukup besar di 

lingkungannya, yaitu adanya perluasan struktur satuan organisasi 

yang berada di daerah yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 50 

Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI, dimana Perpustakaan 

Nasional Provinsi (sebelumnya perpustakaan daerah) disejajarkan 

dengan Lembaga Non Pemerintah lainnya serta Departemen yang 

berada di wilayah provinsi. Berdasarkan Keppres Nomor 50 

Tahun 1997 inilah 
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Perpustakaan Daerah Jambi berubah nama menjadi “Perpustakaan 

Nasional Provinsi Jambi”. 

Pembentukan Lembaga Kearsipan Provinsi Jambi pada 

hakekatnya merupakan implementasi dari amanat Undang-undang 

No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kearsipan 

melalui Perda No.6 Tahun 1996 dibentuklah “Kantor Arsip Daerah 

Provinsi Jambi” dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 

tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 

Embrio terbentuknya Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi adalah 

Subbag Arsip dan Ekspedisi, bagian Tata Usaha Umum dan 

Arsip, Biro Umum pada Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi 

Jambi, dengan tingkat kewenangan setingkat dengan Eselon V. 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, yakni sejak 

diserahkannya Aset P3D (pendanaan,prasarana, dan dokumen) 

Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 22 Maret 2001, 

maka seluruh aset Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi 

diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Sehingga sejak 

bulan Mei 2001 Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi resmi 

menjadi unit satuan organisasi Pemerintah Provinsi Jambi. 

Dengan terbitnya Perda Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 

2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, maka 

Perpustakaan Nasional Provinsi Jambi berubah nama menjadi 

“Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jambi” yang merupakan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi 

Jambi. Keberadaan perpustakaan saat ini menjadi begitu penting 

dengan diterbitkannya Undang-undang No.43 Tahun 2007 

Tentang Perpustakaan yang menjadi payung hukum bagi 
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segala aktifitas perpustakaan dan seluruh elemen pendukungnya meliputi 

pustakawan, geudng, koleksi, dan pemustaka. 

Selanjutnya, berdasarkan Perda Provinsi Jambi No.15 tahun 2008, 

bahwa bergabungnya 2 institusi yaitu Badan Perpustakaan Daerah 

Provinsi Jambi dengan Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi menjadi “ 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jambi. 

Kemudian pada akhir tahun 2016 terbitlah Perda Provinsi Jambi 

No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jambi serta Pergub Jambi No.46 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

BPAD Provinsi Jambi, maka berubah nama menjadi “Dinas Perpustakaan 

dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi” pada awal tahun anggaran 

2017. 

4.1.2 Lokasi DPAD Provinsi Jambi 

Alamat : Jalan Rd. Poerboyo Kolopaking No.56 Telanai pura, 

Jambi/Telp : 0741) 61843 

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam 

melaksanakan tugas mengacu keapada peraturan dan perundangundangan 

yang telah ditetapkan dan melaksanakan program-program kegiatan 

teknis perpustakaan dan kearsipan dan tugas-tugas lain yang langsung 

berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi mempunyai 

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah provinsi 

dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai 
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dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perpustakaan dan 

kearsipan 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan 

kearsipan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 

perpustakaan dan kearsipan; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan 

kearsipan. 

4.1.4 Visi dan Misi 

Visi DPAD Provinsi Jambi yaitu Dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan 

Arsip daerah Provinsi Jambi harus eksis dan unggul, konsisten dan 

berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja yang 

berorientasi pada pencapaian hasil yang dituangkan dalam 

pernyataan visi “Mewujudukan Pelayanan Prima Dalam Bidang 

Perpustakaan Dan Kearsipan Yang Baik Menuju Jambi Tuntas 

2021”. 

Sedangkan misi instansi tersebut yakni, Penyelenggaraan 

urusan perpustakaan dan kearsipan yang efisien danefektif untuk 

mewujudkan Good Governance Pengembangan sarana dan 

prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam urusan 

perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas, Pengembangan 

Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan budaya kerja 

yang tinggi, Penyelamatan kandungan informasi dan 
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pengembangan sistem perpustakaan serta kearsipan daerah yang 

terintegrasi dengan sistem nasional yang berbasis Teknologi Informasi 

(TI). 

4.1.5  Struktur Organisasi DPAD Provinsi Jambi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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Berdasarkan Pergub No.25 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Pergub No.46 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DPAD Provinsi Jambi, 

susunan organisasi DPAD Provinsi Jambi terdiri dari: 

a) Kepala 

b) Sekretarit, terdiri dari: 

1) Sub bagian umum dan kepegawaian 

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam rangka 

menyiapkan bahan administrasi perdinasan, kepegawaian 

dan rumah tangga. 

2) Sub Bagian Keuangan; dan 

Sub bagian keuangan bertugas membantu sekretaris dalam 

rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, 

pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan. 

3) Sub Bagian Program 

Sub bagian program ini lebih berfokus membantu kepala 

dan sekretaris dalam mengelola sumber daya manusia yang 

ada di instansi. 

c) Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi Layanan dan 

Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari: 

1) Seksi Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan; 

Mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka 

memimpin dan meencanakan kegiatan di bidang deposit, 

pengembangan koleksi layanan dan pelestarian bahan 

perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2) Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama 

Perpustakaan; dan 
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Mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan layanan sirkulasi, rujukan, 

literasi informasi, bimbingan pemustaka dan layanan ekstensi 

(perpustakaan keliling, pojok buku dana sejenisnya. 

Pengembangan teknologi informasi komunikasi perpustakaan dan 

penyusunan literatur. Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan. 

3) Seksi Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan 

Fungsinya sebagai berikut penyimpanan dan perawatan bahan 

perpustakaan serta naskah kuno. Pemeliharaan serta penyimpanan 

master informasi digital. Penelusuran naskah kuno. 

d) Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca, terdiri dari: 

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan 

Perpustakaan;. Mempunyai fungsi Pengembangan berbagai 

jenis perpustakaan impelmentasi norma, standar, prosedur, dan 

kriteria (NSPK), pendataan kelembagaan perpustakaan, 

pengembangan kelembagaan perpustakaan 

2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan 

Mempunyai fungsi Pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan 

teknis tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan, 

 pelaksanaan  pembinaan keterampilan, kesejahteraan dan

 karir tenaga perpustakaan serta penilaian angka kredit 

pustakawan. 

3) Seksi Pengembangan pembudayaan Kegemaran Masyarakat 

Mempunyai fungsi Pelaksanaan survey, pengkajian dan 

pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, pemasyarakatan 

perpustakaan. 

e) Bidang Konservasi Arsip, terdiri dari: 

1) Seksi Pelayanan Arsip; 
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Mempunyai tugas Penyusunan bahan perumusan prosedur dan 

mekanisme layanan informasi kearsipan, pelaksanaan 

administrasi peminjaman dan layanan arsip serta digitalisasi 

arsip, pemberian layanan jasa teknis dan fasilitasi informasi lain 

yang berkaitan dengan kearsipan, pelaksanaan pengelolaan ruang 

layanan dan diorama kearsipan, penyelenggaraan jaringan 

sistem kearsipan dan teknologi informasi kearsipan, pelaksaan 

koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

2) Seksi Pengolahan Arsip; dan 

Penyelenggaraan pengkajian serta pengolahan arsip in-aktif dan 

arsip statis, penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan 

hubungan kerja dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, penyelenggaraan 

kegiatan pengolahan arsip in-aktif dan arsip statis dari instansi 

pemerintah, swasta, organisasi dan/atau peorangan/masyarakat, 

pelaksaan pengolahan arsip in-aktif dan arsip statis di lembaga 

karsipan daerah (LKD), pemberian konsultasi serta persetujuan 

dan penyerahan arsip 

3) Seksi Akuisisi Arsip 

Penyelenggaran kegiatan akuisisi arsip dari instansi pemerintah, 

swasta, organisasi dan/ atau perorangan/ masyarakat, 

penyusunan program kegiatan pelaksanaan, akuisisi arsip, 

penginventarisiran hasil reproduksi reprografi khazanah arsip, 

pengeditan hasil peliputan/ rekaman dalam bentuk jurnal atau 

tema tertentu, pengambilan film/ foto yang bernilai guna. 

Pelaksaan penerbitan naskah sumber daya dan penyusunan 

sejarah lisan. 

f) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan, terdiri dari: 
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1) Seksi Pembinaan Tenaga Kearsipan; 

Penyusunan bahan pengkajian kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan kearsipan serta bahan pembinaan dan petunjuk teknis 

tenaga pengelola arsip dan arsiparis, pelaksanaan pembinaan, 

pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia serta 

menyelenggarakan bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan, 

sosialisasi dan apresiasi kearsipan, penyiapan bahan-bahan media 

penyuluhan informasi kearsipan melalui media massa dan 

melaksanakan pengelolaan penerbitan kearsipan, pembuatan 

pedoman modul/manual kepengelolaan arsip dinamis dan statis, 

jadwal retensi arsip dan pola klasifikasi arsip, pelaksanaan 

pembinaan keterampilan, kesejahteraan dan karir tenaga pengelola 

arsip serta penilaian angka kredit arsiparis, pelaksanaan hubungan 

kerjasama dengan instansi terkait dan/atau masyarakat di bidang 

kearsipan 

2) Seksi Pengembangan Kearsipan 

Pelaksanaan gerakan sadar arsip, perencanaan dan melaksanakan 

kegiatan pengembangan kearsipan dan penyelenggaraan 

transformasi/alih media digital, penciptaan dan pendataan tenaga 

arsiparis, serta penilaian angka kredit jabatan fungsional arsiparis. 

3) Seksi Pelestarian Arsip Pelaksanaan kerja sama bidang 

perawatan dan teknis penyimpanan arsip, penyelamatan fisik dan 

informasi khasanah arsip baik karya cetak maupun karya rekam 

melalui transformasi/alih media ke bentuk mikro dan reproduksi 

foto/naskah dinas, alih media digital dan transmedia ke kaset, CD 

dan alat teknologi tanformasi lain. 

g) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 



 

 

41 

 

  

 

 

h) Kelompok Jabatan Fungsional 

4.1.5 Sarana dan Prasarana DPAD Provinsi Jambi 

a. Gedung Perpustakaan 

Pembangunan gedung perpustakaan di Jl. RD. Poerboyo 

Kolopaking Telanaipura, yang dimulai dari tahun anggaran 

1982/1983, 1983/1984, 1984/1985 dan 1985/1986 dengan dana 

proyek Pengembangan Perpustakaan Jambi dengan luas 

bangunan 

1.500 m2. Berlantai tiga. Dan mulai ditempati pada tanggal 15 

Desember 1985. Disamping gedung kantor, juga terdapat 

bangunan rumah dinas type 70 dibangun annex dengan 

pembangunan gedung lantai ke-3 tahun anggaran 1985/1986. 

b. Arsip 

Untuk gedung arsip sendiri saat ini masih bergabung 

dengan Dinas Penelitian Pengembangan Daerah 

(BALITBANGDA), dan arsip memiliki depo tersendiri untuk 

menyimpan arsip. 

c. Kendaraan 

Sejak tahun 1981 hingga sekarang Dinas Perpustakaan 

dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah memiliki 49 unit 

kendaraan yang terdiri dari motor dinas, mobil dinas, mobil 

perpustakan keliling dan mobil sadar arsip. 

d. Koleksi Perpustakaan 

Tahun pertama berdirinya Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Jambi hanya mempunyai jumlah koleksi 

bukusebanyak 4210 judul dengan jumlah total 8866 eksemplar. 

Dengan semakin berkembangnya minat baca masyarakat dari 
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tahun ke tahun, koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi juga selalu dikembangkan dengan 

penambahan melalui dana rutin dan proyek, hadiah maupun 

pertukaran antar perpustakaan serta serah simpan karya cetak 

dan karya rekam. Sampai dengan tahun 2021 pengadaan 

koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

meningkat dengan pesat yakni sudah mencapai 57.670 

eksemplar. Berdasarkan hasil stock opname koleksi Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi pada tahun 

2020, maka koleksi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi setelah dikurangi dengan koleksi yang rusak 

berat, dihadiahkan ke perpustakaan lain, dirotasikan ke 

perpustakaan desa dan yang tidak diketemukan, maka koleksi 

yang ada dan siap dilayankan berdasarkan klasifikasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Eksemplar Berdasarkan Klasifikasi 

 

Sumber : Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2019, hal. 16 
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Berikut jumlah koleksi perpustakaan selain buku: 

Tabel 4.2 Jumlah Koleksi Perpustakaan Selain Buku 

 
 

Sumber : Profil Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2019, hal 17 

e. Koleksi Arsip 

Hingga akhir tahun 2020, Dinas Perpustakaan 

dan Arsip Daerah mempunyai koleksi arsip sebanyak 

44.970 berkas, 

4.1.6 Jadwal Kunjungan Perpustakaan, Syarat 

Keanggotaan dan Keadaan Pengunjung pada tahun 

2021 di DPAD Provinsi Jambi 

a Jadwal Kunjungan Perpustakaan Jadwal kunjungan 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi 

adalah sebagai berikut: 

1) Senin-jum’at : 08.00-16.00 WIB 

2) Sabtu-minggu        : tutup 

b. Syarat Keanggotaan 

Untuk menjadi anggota perpustakaan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Mengisi Formulir permohonan menjadi anggota 

2) Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar 

3) Menyerahkan foto copy kartu pelajar atau kartu 

mahasiswa (bagi pelajar dan mahasiswa) 
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4) Surat keterangan dari kepala dinas/instansi (bagi karyawan) 

dan surat keterangan dari lurah (untuk umum) 

4.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan 

laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat 

dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Data yang disajikan harus sederhana, jelas dan mudah dipahami. 

Penyajian data ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala 

Layanan Otomasi dan Kerjasama perpustakaan, Staff Layanan 

Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan dan pengunjung 

perpustakaan baik mahasiswa maupun masyarakat umum. Selain 

itu penyajian data dalam penelitian ini juga menggunakan 

analisis SWOT untuk melihat Faktor pendorong dan penghambat 

strategi pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. 

4.2.1 Strategi Pengembangan DPAD Provinsi 

Jambi 

DPAD Provinsi Jambi merupakan perpustakaan umum yang ada 

di Provinsi Jambi. Sebagai perpustakaan umum sudah 

seharusnya mengikuti perkembangan zaman guna meningkatkan 

literasi membaca masyarakat. Dalam pengembangan tersebut 

tentunya dilakukan beberapa strategi dalam meningkatkan minat 

baca masyarakat diantaranya yaitu layanan sirkulasi yang 

berbasis digital dengan aplikasi inlislite versi 3 yang 

dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional, rotasi buku ke tiap-

tiap perpustakaan dikabupaten daerah Provinsi Jambi, bimbingan 

pemustaka dan layanan ekstensi. Pengembangan teknologi 

informasi dan penyusunan    literatur 
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Berikut ini hasil wawancara dari Bapak Raden Budjang 

selaku Kepala Staf layanan otomasi dan kerjasama perpustakaan 

tentang Strategi DPAD Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat 

baca masyarakat. “Staf layanan otomasi dan kerjasama perpustakaan 

tentunya mempunyai strategi khusus dalam meningkatkan minat 

baca masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan 

teknologi. Saat ini ada 2 aplikasi yang kami terapkan yakni I pustaka 

Jambi dan inlislite versi 3, kami juga rutin mengirimkan buku-buku ke 

perpustakaan ditiap provinsi se Jambi.” (wawancara 08 Juni 2021) 

Serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Syanti Nurmala 

selaku staf layanan otomasi dan kerjasama perpustakaan yang 

mengatakan : 

“kita membuat program-program yang menarik minat baca 

masyarakat, mempromosikan kegiatan perpustakaan dalam sebuah 

aplikasi. Menyediakan dan menyalurkan buku-buku ke daerah-daerah 

terpencil yang masih selingkup Provinsi Jambi serta program-

program lainnya yang kami adakan langsung untuk masyarakat”. 

(wawancara 08 Juni 2021) 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa DPAD Provinsi Jambi berupaya meningkatkan 

minat baca masyarakat, yang dibarengi dengan strategi yang dikemas 

dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi demi menarik 

perhatian pengunjung perpustakaan serta giat dalam menyalurkan buku-

buku ke daerah-daerah terpencil sehingga memeratakan minat baca 

masyarakat. 

Berikut hasil wawancara dari Bapak Raden Budjang terkait 

faktor- faktor pendukung DPAD Provinsi Jambi dalam menjalankan 

strategi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. 
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“Letak DPAD strategis diapit oleh dua kampus negeri yakni 

UNJA dan UIN dan beberapa kampus lainnya yang bisa 

dijangkau hanya dengan 10-15 menit saja. Selain itu kita juga 

bekerja sama dengan beberapa kelompok literasi di tiap-tiap 

daerah terpencil serta beberapa pihak juga menawarkan 

kerjasama dalam pengembangan aplikasi seperti BI Corner dan 

Ipustaka Jambi.” (wawancara 08 Juni 2021) 

Serupa pula dengan hasil wawancara dari Ibu Syanti 

Nurmala terkait faktor pendukung DPAD Provinsi Jambi dalam 

menjalankan strategi tersebut. 

“Untuk mempromosikan pentingnya membaca kita dibantu 

komunitas baca/literasi dibeberapa tempat seperti daerah 

bungo, tebo, kuala tungkal, dll. Jadi masyarakat kini lebih 

mengenal DPAD Provinsi Jambi, khususnya masyarakat diluar 

daerah provinsi.” (wawancara 08 Juni 2021) 

Selain faktor pendukung tentunya ada pula faktor 

penghambat yang melatarbelakangi strategi tersebut. seperti 

yang di sampaikan oleh Bapak Raden Budjang. 

“Yang utama adalah anggaran dana untuk bekerjasama dengan 

swasta. Yang kedua kerjasama antar internal pegawai sendiri, 

sejak dipisahnya kantor arsip dengan kantor perpustakaan kami 

sedikit terbatas dalam melakukan pergerakan dan yang terakhir 

adalah kurangnya skill staf-staf DPAD, sehingga pelayanan 

yang diberikan kurang maksimal dan tentunya menghambat kita 

dalam menjalankan strategi apabila hanya dilakukan oleh 

beberapa orang saja.” (wawancara 08 Juni 2021) 
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Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Syanti 

Nurmala terkait faktor penghambat DPAD Provinsi Jambi dalam 

menjalankan strategi tersebut. 

“anggaran terbatas, beberapa program tidak berjalan karena 

gedung sedang tahap renovasi, fasilitas dinas seperti mobil dinas 

hanya satu yang berfungsi dan kendala pandemi. Untuk perpustakaan 

berbasis digital sendiri masih terkendalam SDM di DPAD sendiri 

kurang cakap dibidangnya.” (wawancara 08 Juni 2021) 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa adapun faktor yang dimiliki oleh DPAD Provinsi 

Jambi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat ini merupakan 

untuk membuat strategi apa yang dilakukan selanjutnya. Kemudian 

faktor pendukung dan faktor penghambat dilihat dari lapangan dan 

fasilitas yang ada akan diidentifikasi melalui analisis SWOT agar 

dapat dijadikan bahan acuan untuk pengembangan strategi 

berikutnya. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Raden Budjang 

tentang bagaimana langkah DPAD Provinsi Jambi dalam mengatasi 

hambatan tersebut. 

“Untuk anggaran sendiri kami tidak bisa berbuat banyak tapi kami 

berusaha memanfaatkan peluang-peluang lainnya. Rutin 

mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai dan untuk 

menghindari perpecahan kami sering berkunjung ke kantor arsip, 

bagaimanapun kondisinya yang harus diperbaiki adalah pemain 

utamanya yakni kita seluruh pegawai DPAD Provinsi Jambi.” 

(wawancara 08 Juni 2021) 

Sedangkan menurut Ibu Syanti Nurmala terkait langkah 

DPAD Provinsi Jambi dalam mengatasi hambatan tersebut. 
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“Ya, terus berusa mengupayakan yang terbaik dengan 

memanfaatkan peluang yang ada serta melihat kemampuan diri.” 

(wawancara 08 Juni 2021) 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPAD 

Provinsi Jambi akan terus berusaha meningkatkan

 pelayanan guna mengembangkan minat baca 

masyarakatnya. Langkah-langkah yang diambil sebagai wujud 

apapun masalahnya harus segera ada penyelesaian. Berikut hasil 

wawancara oleh bapak   Raden   Budjang terkait program apa saja 

yang dilakukan pegawai layanan otomasi dan kerjasama 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. 

“Mempromosikan I pustaka Jambi ke tiap-tiap masyarakat. 

Layanan anak-anak dengan membacakan cerita rakyat dan 

budaya Jambi, mengadakan lomba story telling tingkat kabupaten 

dan merotasikan buku-buku ke tiap perpustakaan se Provinsi 

Jambi.” (wawancara 08 Juni 2021) 

Serupa dengan wawancara oleh Ibu Syanti Nurmala terkait 

program yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca 

masyarakat. “Layanan referensi yang paling eksis hingga saat ini, 

merotasikan buku dan giat mengadakan perlombaan-perlombaan 

dan masih ada beberapa lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu.” (wawancara 08 Juni 2021) 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengatasi atau menjalankan strategi pengembangan DPAD Provinsi 

Jambi membuat dan melaksanakan beberapa program-program yang 

diperuntukkan kepada masyarakat luas guna meningkatkan minat 

baca masyarakat. 
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Berikut hasil wawancara oleh Bapak Raden Budjang 

terkait kebijakan seperti apa yang ada di perpustakaan wilayah 

DPAD Provinsi Jambi. 

“Jadi kita mewajibkan mahasiswa disekitar Provinsi Jambi 

khusus Mahasiswa akhir yang hendak mendaftar ujian skripsi 

melampirkan surat-surat bebas pustaka yang diterbitkan oleh 

DPAD Provinsi Jambi melalui layanan otomasi dan kerjasama 

perpustakaan. Kemudian ya layanan sirkulasi untuk membuat 

kartu anggota terlebih dahulu apabila hendak meminjam buku.” 

(wawancara 08 Juni 2021) 

Serupa dengan wawancara yang disampaikan oleh Ibu 

Syanti Nurmala terkait kebijakan apa yang ada di perpustakaan 

wilayah DPAD Provinsi Jambi. 

“Jadi setiap pengunjung harus mengisi buku pengunjung apabila 

hendak masuk ke perpustakaan, kemudian harus memiliki kartu 

anggota untuk masyarakat yang hendak meminjam buku.” 

(wawancara 08 Juni 2021) 

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada di 

perpustakaan wilayah DPAD Provinsi Jambi adalah mendata 

pengunjung melalui pengisisan buku agenda atau pengunjung 

sedangkan untuk pembuatan kartu anggota akan meminimalisir 

instansi dalam merekap buku-buku apa yang sedang dipinjam atau 

mengembalikan buku tepat pada waktunya. 

4.2.2 Faktor yang mempengaruhi minat baca 

Munculnya minat baca seseorang dipicu oleh berbagai 

faktor sesuai karakter dan kondisi yang bersangkutan. Berikut 

hasil wawancara saya dengan pengunjung perpustakaan Ibu Erna 

wati selaku masyarakat umum dengan mahesty selaku mahasiswa. 
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Berikut hasil wawancara dari Ibu Ernawati terkait 

aktivitas apa yang ingin dilakukan di perpustakaan ini. 

“Membaca buku sejarah kebudayaan Jambi, untuk kepentingan 

referensi saya mengajar kebetulan saya guru kebudayaan yang 

mengajar tentang budaya dan adat istiadat Jambi.” (wawancara 

09 Juni 2021) 

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Mahesty terkait 

kedatangannya ke perpustakaan, aktivitas apa yang dilakukan di 

perpustakaan ini. 

“Membuat surat   bebas   pustaka   dan   mengerjakan   tugas.” 

(wawancara 09 Juni) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

minat baca masyarakat dipengaruhi oleh rentang usia dan rasa 

ingin tahu terhadap suatu hal. Jadi tidak bisa dipaksakan 

seseorang harus memiliki minat baca yang tinggi sedangkan tiap 

masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 

Berikut hasil wawancara oleh Ibu Ernawati terkait 

pentingnya membaca. 

“Membaca sangat penting, kuncinya pengetahuan adalah 

membaca tanpa membaca apa bekal kita nanti untuk masa 

depan yang lebih baik. Mengikuti perkembangan jaman boleh 

saja tapi asupan literasi jangan sampai ditinggalkan.” 

(wawancara 09 Juni 2021) 

Serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh 

Mahesty terkait pentingnya membaca. 

“Penting sih, kalau tidak membaca gimana bisa kita 

memperoleh informasi dan pengetahuan.” (wawancara 09 Juni 

2021) 
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Dari hasil wawancara tersebut terkait pentingnya membaca 

dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sangat 

berpengaruh terhadap pentingnya membaca buku, masyarakat 

cukup menyadari akan pentingnya hal tersebut, membaca bisa 

dimana saja dengan catatan membaca hal yang bermanfaat. 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ernawati terkait 

manfaat yang didapatkan setelah membaca di perpustakan DPAD 

Provinsi Jambi. “Pengetahuan dan pengalaman yang menarik 

karena saya bisa mengetahui peninggalan dan sejarah Jambi tanpa 

harus menyusuri lokasi cukup dengan membaca dari sumber yang 

akurat dan terpercaya. Selain itu, rumah saya cukup jauh dari 

perpustakaan, biasanya seminggu sekali di daerah tempat saya 

tinggal ada pihak perpustakaan DPAD yang merotasikan buku, 

namun buku yang saya saya ingin tidak bisa dirotasikan maka dari 

itu saya memilih langsung ke perpustakaan.” (wawancara 09 Juni 

2021) 

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Mahesty terkait 

manfaat yang di dapatkan setelah membaca di perpustakaan ini. 

“Sejujurnya saya kesini untuk numpang wifi dan mencari tugas di 

google, karena jaringan dirumah atau wifi di kampus kalah cepat 

dengan wifi di perpustakaan ini, sempet mencari buku tentang 

kesehatan gizi tapi kurang lengkap hanya kebanyakan buku-buku 

kebudayaan Jambi, cerita anak dan Islam, ya selebihnya ada 

beberapa namun kurang lengkap.” (wawancara 09 Juni 2021) 

Dari hasil wawancara terkait manfaat yang didapatkan 

setelah membaca di perpustakaan ini adalah yang utama adalah 

pengetahuan dan 
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pengalaman, serta kenyamanan pengunjung dalam merasakan 

fasilitas- fasilitas yang telah disediakan oleh perpustakaan DPAD 

Provinsi Jambi. 

Berikut hasil wawancara dari Ibu Ernawati terkait bagaimana 

dampaknya terhadap minat baca masyarakat setelah membaca di 

perpustakaan ini. 

“Cukup berpengaruh terhadap minat baca, saya pribadi selalu 

merasa ingin tahu terhadap kebudayaan Jambi. Saya berharap 

temen-temen lainnya turut giat meningkatkan minat membaca ya.” 

(wawancara 09 Juni 2021) 

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Mahesty terkait 

dampak yang dirasakan setelah membaca di perpustakaan. 

“Untuk membaca terus saya sih kurang begitu berminat apalagi 

kalau sudah membaca berhalaman-halaman, sudah ada internet 

bisa cari referensi diinternet selagi ada wifi. Cuma karena tugas 

akhir dan ada kepentingan membuat surat bebas pustaka maka saya 

ke perpustakaan.” (wawancra 09 Juni 2021) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dampak minat baca masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan digital dan teknologi sehingga sedikit menjadi 

ancaman bagi minat baca masyarakat terhadap buku. namun hal itu 

bukan lagi ancaman apabila minat baca masyarakat disesuaikan 

dengan perkembangan digital dan teknologi sehingga 

pemanfaatannya dapat selaras. 

Berikut hasil wawancara oleh Ibu Ernawati terkait apa yang 

membedakan berkegiatan di perpustakaan DPAD Provinsi Jambi 

dengan perpustakaan lainnya. 
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“Lebih mudah dijangkau dari lokasi saya mengajar.” 

(wawancara 09 Juni 2021) 

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Mahesty terkait 

perbedaan berkegiatan di perpustakaan DPAD Provinsi Jambi 

dengan perpustakaan lainnya. 

“Wifi cepat, tau sendiri di Jambi ke daerah dalam sedikit susah 

sinyal. Letak perpustakaan juga lebih tinggi dari dataran lainnya 

jadi tanpa wifi juga kalau pakai data sendiri sinyal nya lancar. 

Sama adanya layanan referensi.” (wawancara 09 Juni 2021) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

yang membedakan berkegiatan di perpustakaan DPAD Provinsi 

Jambi dengan perpustakaan lainnya ialah letak perpustakaan itu 

sendiri yang strategis, sehingga memudahkan pengunjung. 

Kemudian jaringan internet dan wifi yang disukai pengunjung 

sehingga perpustakaan akan lebih sering dikunjungi dari tempat-

tempat strategis lainnya. 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ernawati terkait dari 

keseluruhan yang ada ditempat ini, hal apa saja yang menjadi 

daya tarik masyarakat sehingga ingin berkunjung lagi ke 

perpustakaan ini. 

 “Layanan referensi, dimana biasanya ada staf dari 

layanan otomasi dan kerjasama perpustakaan berjaga berkeliling 

mengajak berdiskusi terkait buku yang dibaca oleh pengunjung, 

sehingga setiap keperpustakaan saya tidak khawatir kesepian 

apabila datang sendirian.” (wawancara 09 Juni 2021) 

Serupa dengan yang disampaikan oleh Mahesty terkait 

dari keseluruhan aktivitas yang ada di perpustakaan ini, hak aoa 

saja yang 
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menjadi daya tarik masyarakat sehingga ingin berkunjung lagi ke 

perpustakaan ini. 

“Wifi yang cepat dan petugas yang ramah. Apalagi ada layanan 

referensi bisa konsultasi masalah tugas-tugas.” (wawancara 09 Juni 

2021) 

Dari hasil wawancara terkait daya tarik perpustakaan 

terhadap pengunjung adalah layanan referensi yang selalu diterapkan 

staf layanan otomasi dan kerjasama perpustakaan yang gemar 

membantu pengunjung berdiskusi terkait hal-hal yang dibaca 

pengunjung. Selain itu, fasilitas wifi juga membuat pengunjung ingin 

lagi datang perpustakaan. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Strategi Pengembangan DPAD Provinsi Jambi 

Strategi pengembangan merupakan upaya-upaya yang harus 

dikonsepkan kemudian dijalankan dengan semaksimal mungkin agar 

membawa dampak yang baik terhadap kinerja dan pelayanan yang 

diberikan untuk masyarakat. DPAD Provinsi Jambi sendiri berusaha 

mengembangkan suatu strategi yang dibarengi dengan 

perkembangan digital dan kemajuan teknologi. Namun tidak 

menutup akses juga DPAD Provinsi Jambi terus giat mengupayakan 

cara-cara manual yang disederhanakan keberbagai tips-tips beraneka 

ragam. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai strategi 

salah satunya menurut Menurut Marrus (2002:31) Strategi diartikan 

sebagai proses penentuan rencana pemimpin yang berfokus pada 

tujuan jangka panjang organisasi, disertai cara dan upaya agar tujuan 

nya tercapai. Sedangkan Quinn (1999:10) mendefinisikan strategi 

sebagai bentuk yang mengintegrasikan tujuan- tujuan utama. 

Sedangkan menurut David (2011) strategi ialah sarana bersama 

dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. 
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Jadi strategi adalah rencana jangka panjang yang sudah 

tersusun secara sitemasis yang dilengkapi dengan solusi-solusi 

dalam mengahadapi persoalan baik persoalan internal maupun 

eksternal. Beberapa teori dari para ahli tesebut dapat disimpulkan 

bahwa adanya strategi di dalam suatu kedinasan adalah cara untuk 

mencapai tujuan dari dinas tersebut. dari hasil wawancara strategi 

pengembangan DPAD Provinsi Jambi adalah menerapkan layanan 

berbasis digital, membuat program-program yang menarik minat 

baca masyarakat, dan giat sosialiasi ke daerah-daerah yang kesulitan 

mendapatkan akses informasi dan literasi. 

Dalam sebuah strategi terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambat dalam praktiknya dilapangan. Hal yang menjadi 

pendorong tentunya akan di pertahankan dan dimaksimalkan agar 

menutupi dan menjadi solusi apa yang menjadi faktor penghambat 

terlaksannya strategi tersebut. Dalam ruang lingkup DPAD Provinsi 

Jambi terdapat beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor 

tersebut meliputi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 

dengan sajian data analisis SWOT sebagai berikut: 

INTERNAL EKSTERNAL 

Kekuatan (strengths) 

Letaknya Strategis Wifi 

lancar Pelayanan baik 
Pusat Literasi budaya Jambi 

Peluang (opportunities) Tanggapan 

positif dari masyarakat 

Teknologi yang semakin 

berkembang 

Kelemahan (weakness) 

Anggaran dana terbatas 

Adanya pegawai yang 

kurang cakap terhadap 

digitalisasi 

Ancaman (threath) 
Sistem pelayanan yang eror 
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Faktor-faktor kekuatan internal : 

1. Letak nya yang strategis 

Letak kantor DPAD Provinsi Jambi sangat strategis diapit oleh 2 

kampus negeri UNJA dan UIN Sulthan Thaha dan beberapa 

kampus lainnya, selain itu lokasi kantor itu sendiri berada di 

tengah-tengah kota sehingga akses jalan menuju ke perpustakaan 

sangat lancar. 

2. Wifi lancar 

Dibeberapa titik daerah Jambi masih tergolong hutan rimbun dan 

pedalaman sehingga untuk menyambungkan wifi terkandang 

banyak kendala jaringan dan kabel. Namun, di DPAD Provinsi 

jambi khususnya perpustakaan letaknya sendiri berada di dataran 

tinggi tengah kota sehingga mudah dalam penyediaan fasilitas wifi. 

3. Pelayanan baik 

Pelayanan yang sangat baik berpengaruh di DPAD Provinsi Jambi 

sebagian besar pengunjung ingin mendapatkan pelayanan yang 

prima. Di kantor DPAD Provinsi Jambi ada sebuah layanan 

referensi dimana pegawai yang berjaga akan mendatangi satu 

persatu pengunjung mengajak diskusi atau menjadi tutor tugas yang 

apabila pengunjung mengalami kesulitan. 

4. Pusat literasi budaya Jambi 

Di DPAD Provinsi Jambi sendiri ada ruangan yang khusus 

menyimpan data-data ataupun dokumen masa lampau tentang 

sejarah Jambi, peninggalan budaya Jambi, dan naskah-naskah kuno 

yang berisi hikayat lengkap tentang daerah Jambi dan tulisan-

tulisan tersebut merupakan karya yang ditulis oleh penulis atau 

leluhur terdahulu sebelum adanya kemajuan jaman. 
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Faktor-faktor kelemahan internal : 

1. Anggaran dan terbatas 

Alokasi anggaran DPAD Provinsi Jambi bersumber dari APBD 

Provinsi Jambi, persoalan anggaran bukan saja di Jambi namun 

di Negara kita juga sedang terbatas anggarannya. Dengan segala 

keterbatasan, tentunya pihak DPAD terus mengupayakan 

pengeluaran. 

2. Adanya pegawai yang kurang cakap terhadap digitalisasi 

Di dalam menjalankan pelayanan, walaupun pelayanan yang 

diberikan untuk masyarakat sangat baik. Namun, dalam praktik 

nya hanya beberapa pegawai muda saja yang melek akan 

teknologi jadi mempengaruhi kecepatan pelayanan atau kerja 

dua kali. 

Faktor-faktor peluang eksternal : 

1. Tanggapan positif dari masyarakat 

Layanan referensi yang dilakukan oleh DPAD Provinsi Jambi 

mendapatkan tanggapan positif dari pengunjung perpustakaan. 

Kemudian dukungan-dukungan dari berbagai komunitas literasi 

atau penggerak melek aksara juga ikut membantu DPAD dalam 

mempromosikan buku-buku ke daerah-daerah terpencil di tiap 

kabupaten Provinsi Jambi. Sehingga, DPAD terus eksis di 

kalangan masyarakat. 

2. Teknologi yang semakin berkembang 

Semakin berkembangnya teknologi saat ini dinas melakukan 

kerjasama dengan beberapa pihak swasta untuk 

mengembangkan perpustakaan berbasis digital seperti inlislite 

versi 3 untuk layanan sirkulasi, peminjaman buku, pengembalian 

buku, perpanjangan buku, 
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pembuatan surat bebas pustaka, pembuatan kartu anggota di input 

kedalam sistem inlislite versi 3. Kemudian, i pustaka juga sedang 

di promosikan ke berbagai lapisan masyarakat agar tetap dapat 

membaca tanpa ke perpustakaan. 

Faktor-faktor ancaman eksternal : 

1. Sistem pelayanan yang eror 

DPAD Provinsi Jambi menjalankan pelayanan dengan cara sistem 

online sehingga data-data pengunjung akan tersimpan rapi di dalam 

file dikumen yang telah di siapkan sistem secara otomatis. Namun 

ketika sistem pelayanan eror maka semua pekerja akan terganggu 

dan akibatnya akan menghambat pelayanan untuk pengunjung. 

Kemudian untuk memaksimalkan strategi yang ada dalam rangka 

pengembangan Dinas terkait maka dibuatlah strategi-strategi 

khusus yang menyilangkan antara beberapa faktor internal dan 

eksternal, diantaranya yakni : 

1. S-O : diantara kekuatan yang ada Pusat literasi budaya jambi yang 

paling mendominasi maka dari kekuatan tersebut kita bisa 

menciptakan pusat literasi budaya jambi yang menggunakan 

digitalisasi sebagai dari peluang yang ada di dinas terkait. 

2. W-O : untuk meminimalisir anggaran dana yang terbatas maka kita 

dapat memanfaatkan tanggapan positif dari masyarakat dengan 

mengadakan kegiatan-kegitan atau program low budget seperti 

perlombaan anak-anak atau pemilihan duta baca. 

3. S-T : dengan adanya pelayanan yang baik dan ramah dari pegawai 

instansi maka dapat meminimalisir sistem pelayanan yang eror 
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karena sistem aplikasi dibuat oleh tangan manusia temtunya dalam 

prosesnya ada hambatan-hambatan. 

4. W-T : adanya pegawai yang kurang cakap terhadap digitalisasi 

tentunya setiap pegawai harus mengupgrade diri mengikuti 

perkembangan jaman atau dari pihak SDM instansi bisa melakukan 

pelatihan-pelatihan agar tidak terjadi sistem pelayanan yang eror 

apabila pegawai salah tekan atau salah input data. 

Dari penyilangan strategi tersebut, strategi dengan S-O merupakan 

strategi terkuat yang bisa dijadikan solusi dan saran dalam 

pengembangan DPAD Provinsi Jambi dalm Meningkatkan minat 

baca masyarakat. 

4.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Minat Baca 

Peran pemerintah dalam meningkatkan minat baca 

masyarakat melalui perpustakaan merupakan salah satu cara yang 

efektif dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. 

Dalam merealisasikan tujuan tersebut sesuai UU No. 23 Tahun 

2014 tentang otonomi daerah, dimana setiap daerah diberikan 

kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. 

DPAD Provinsi Jambi sendiri, khususnya untuk 

perpustakaan terus berupaya meningkatkan minat baca masyarakat 

Jambi. Minat baca saat ini setiap harinya yang datang ke 

perpustakaan Provinsi Jambi mencapai 400 orang perhari. Padahal 

ditahun lalu hanya 100 orang perhari. Sejak tahun 2020 lalu, pihak 

DPAD Provinsi Jambi terus melakukan pembenahan peningkatan 

minat baca masyarakat. (http://jambiekspres.co.id). 

Minat baca masyarakat dipengaruhi oleh rentang usia dan 

rasa ingin tahu terhadap suatu hal. Jadi tidak bisa dipaksakan 

seseorangharus

http://jambiekspres.co.id/
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memiliki minat baca yang tinggi sedangkan tiap masyarakat 

memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Masyarakat Jambi 

menyadari akan pentingnya membaca untuk kebutuhan literasi 

dan memperoleh informasi. Faktor kesadaran diri dan 

kebutuhan tersebutlah yang membuat masyarakat giat dalam 

membaca buku, selebihnya di liat dari segi usia. Masyarakat 

milineal cenderung ingin membaca dengan akses digital 

ataupun online sedangkan masyarakat dengan rentang usia 

diatas 30 tetap ingin melihat wujud nyata agar dapat 

meyakinkan diri. 

Minat baca masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan digital dan teknologi sehingga sedikit menjadi 

ancaman bagi minat baca masyarakat terhadap buku. namun 

hal itu bukan lagi ancaman apabila minat baca masyarakat 

disesuaikan dengan perkembangan digital dan teknologi 

sehingga pemanfaatannya dapat selaras. 
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BAB V PENUTUPAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan penyajian dari hasil wawancara dapat 

diambil kesimpulan maka dalam strategi pengembangan DPAD 

Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca masyarakat adalah 

dengan menyelaraskan pelayanan dengan melihat perkembangan 

teknologi. Serta turut giat dalam menjalankan program-program yang 

sudah ada sebelumnya dengan memaksimalkan usaha-usaha sesuai 

dengan kemampuan diri instansi terkait. 

Adapun faktor pendukung yaitu, Letaknya Strategis, wifi lancar, 

pelayanan baik, pusat literasi budaya jambi, tanggapan positif dari 

masyarakat dan teknologi yang semakin berkembang. 

Adapun faktor penghambatnya yaitu, anggaran dana terbatas, 

adanya pegawai yang kurang cakap terhadap digitalisasi dan Sistem 

pelayanan yang eror. 

5.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap 

Strategi Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Jambi maka peneliti merekomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Perpustakaan Jambi dikenal sebagai pusat literasi budaya Jambi, 

sangat memungkinkan apabila lebih difokuskan untuk membuat 

meseum literasi budaya Jambi. Dimana perpustakaan menyediakan 

media dan mengarsipakan naskah-naskah kuno untuk di publikasikan 

dan dikenalkan ke masyarakat. Sebagai daya tarik masyarakat dalam 

membaca juga tentunya. 
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2. Untuk masalah sistem yang eror perlu dilakukan 

pembaharuan dan peningkatan kualitas aplikasi agar tidak 

eror secara terus menerus dan juga mencari SDM yang ahli 

dibidang tersebut guna meminimalisir terjadinya sistem 

eror. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 

Informan : 

1. Kepala Layanan Otomasi dan Kerjasama 

perpustakaan 

2. Staff Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan 

Pertanyaan : 

1. Apa saja strategi DPAD Provinsi Jambi upaya 

meningkatkan minat baca masyarakat ? 

2. Apa saja faktor pendukung DPAD Provinsi Jambi 

dalam menjalankan strategi tesebut? 

3. Apa saja faktor penghambat DPAD Provinsi Jambi 

dalam menjalankan strategi tersebut? 

4. Bagaimana langkah DPAD Provinsi Jambi dalam 

mengatasi hambatan tersebut? 

5. Program apa saja yang dilakukan pegawai layanan 

otomasi dan kerjasama perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca masyarakat? 

6. Kebijakan seperti apa yang ada di perpustakaan 

wilayah DPAD Provinsi Jambi? 

Informan : 

1. Pengunjung Perpustakaan ( Mahasiswa) 

2. Pengunjung perpustakaan ( Masyarakat umum) 

Pertanyaan : 

1. Mengenai kedatangan anda di perpustakaan ini, 

aktivitas apa saja yang ingin anda lakukan ? 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai pentingnya 

membaca? 

3. Apa saja manfaat yang didapatkan setelah membaca di 

perpustakaan ini? 

4. Bagaimana dampaknya terhadap minat baca anda? 

5. Menurut anda, apa yang membedakan berkegiatan di 

perpustakaan ini dengan perpustakaan lainnya? 

6. Dari keseluruhan aktivitas yang ada ditempat ini, hal 

apa saja yang menjadi daya tarik anda sehingga ingin 

berkunjung lagi ke perpustakaan ini. 
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Lampiran 2 : Foto Dokumentasi Penelitian 

(Wawancara dengan Pegawai DPAD Provinsi Jambi) 
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(Wawancara dengan pengunjung) 
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Lampiran 3 : Lembar Revisi 
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Lampiran 3 : Hasil Turnitin 
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