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Abstrak: Perpustakaan desa/kelurahan merupakan perpustakaan yang 
keberadaanya sangat dekat dengan msayarakat. Jika dilihat dari aspek 
sosiologis. Perpustakaan desa dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial 
jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam 
wilayah tertentu. Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan 
adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi 
secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. 
Makalah ini akan menyorot perpustakaan desa/keluarahan beradarakan SNP 
005:2011 tentang perpustakaan desa/kelurahan. Dari SNP tersebut dapat 
dideskripsi untuk penilaian terhadap perpustakaan desa dengan 20 parameter 
yang disarikan dari SNP Perpustakaan Desa/Kelurahan diantaranya adalah 
sebagai berkut: (1) Koleksi, (2) Jenis lain, (3) Surat kabar, (4) Majalah, 
(5)Koleksi Audio, (6) Usia Koleksi, (7) Jenis Koleksi, (8) Proses pengolahan, 
(9) Jam buka perpustakaan, (10) Layanan, (11) Sarana layanan, (12) 
Pelestarian, (13) Ruangan, (14) Tenaga, (15) Insentif, (16) Tata kerja, (17) 
Anggaran, (18) Penggorganisasian, (19) Kerjasama, dan (20) Pembentukan / 
Pendirian. 
 
 
 
Kata-kata Kunci: perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, layanan 
perpustakaan, SNP 005:2011,  minat baca  

 

Perpustakaan Desa dan Masyarakat 
 

Secara sosiologis keberadaan perpustakaaan tidak bisa dipisahkan dari tatanan 
masyarakat (lihat Rahmawati, 2012). Dengan pendekatan sosiologi dalam tatanan 
masyarakat dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dapat dikatakan sebagai 
sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu 
di dalam wilayah tertentu. Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah 
interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus 
menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, 
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anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang berupa  
struktur sosial yang tumbuh di masyarakat (Perpustakaan Nasional RI, 2007). 

 
Dengan demikian perpustakaan adalah sistem sosial yang mengandung di 

dalamnya interaksi antar berbagai pihak dan berlangsung terus menerus. Untuk 
melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/ 
wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Perpustakaan desa memerlukan 
legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya 
bagi kehidupan bersama di desa yang terwadahi dalam suatu sistem sebagai ruang untuk 
umum (public spare) jika kita memakai istilah Habermas (Rundell, 2005), bisa juga 
dalam arti maya untuk konteks saat ini. Cara masyarakat desa menetapkan serta 
menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa 
tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan di kalangan msayarakat desa. Sejalan 
dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak yang 
menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Legitimasi dan dominasi ini 
bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi 
pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan desa". 

 
Dalam tinjauan sosiologis hal ini dikenal dengan pandangan konstruktivis, yakni 

pandangan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membangun 
(mengkonstruksi) realitas kehidupan lewat kemampuan berpikirnya, dan bahwa semua 
institusi atau sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat adalah hasil konstruksi di 
dalam pikiran manusia. Teori sosiologi untuk pandangan konstruktivis ini adalah teori 
Strukturasi dari Giddens (1984). 

 
Dengan memakai teori strukturasi di atas, perpustakaan desa sebagai sebuah 

institusi sosial memperlihatkan adanya dimensi, sebagai berikut: 
 

Dimensi interaksi antar berbagai pihak  
Perpustakaan tidak akan ada tanpa interaksi antar berbagai komponen di dalam 

masyarakat. Dalam hal perpustakaan desa, maka keseluruhan proses transfer pengetahuan 
yang dilakukan oleh peminjaman buku, dapat dilihat sebagai proses interaksi yang 
melibatkan berbagai pihak, baik pihak administrasi maupun pihak pengelola 
perpustakaan. Interaksi dalam proses layanan perpustakaan dan proses bermasyarakat 
yang lebih umum ini mencakup pula komunikasi yang diperantarai melalui berbagai 
bacaan, buku, surat kabar dan sebagainya, yang antara lain tersedia di perpustakaan desa. 
Untuk melihat perpustakaan sebagai institusi sosial, dapat diperhatikan bagaimana 
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perpustakaan dan pustakawan terlibat dalam komunikasi layanan perpustakaan sebagai 
komunikasi sosial, bagaimana hubungan kekuasaan antara berbagai pihak dengan 
pustakawan, dan sanksi-sanksi sosial apa saja yang berlaku dalam pemanfaatan 
perpustakaan di sebuah masyarakat. Hal-hal inilah yang dapat terlihat sehari-hari dalam 
kegiatan perpustakaan sebagai sebuah institusi sosial. 

 
Dimensi modalitas medium  

Setiap kali berbagai pihak terlibat dalam komunikasi layanan perpustakaan 
diperlukan skema interpretasi yang sama agar komunikasi itu efektif. Dalam interaksi 
antar berbagai pihak, fasilitas dan kewenangan ini menentukan apa dan bagaimana setiap 
pihak yang bersangkutan mencapai tujuan mereka. Alokasi fasilitas dan kewenangan ini 
menentukan bentuk hubungan kekuasaan (power relations) antar berbagai fihak yang 
berinteraksi, misalnya antara pustakawan-perangkat desa, pustakawan-birokrat, dan 
pustakawan dengan anggota masyarakat. Kekuasaan ini dapat diartikan luas (kemampuan 
untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan sosial), maupun kemampuan dalam arti 
sempit (dominasi atas satu pihak terhadap pihak lain). Selain soaI fasilitas, keseluruhan 
kegiatan bermasyarakat umum berlangsung dalam kaidah-kaidah yang menentukan mana 
tindakan yang benar, dan  mana tindakan yang salah; mana yang bernilai tinggi mana 
yang rendah, mana yang bermanfaat mana yang menyesatkan. Dalam kaitannya dengan 
perpustakaan, maka norma-norma itu mengatur pula kaidah-kaidah kebenaran dalam hal-
hal yang dikelola perpustakaan, termasuk pula nilai perpustakaan desa, dan apa 
sesungguhnya manfaat perpustakaan dalam dalam kehidupan sosial. 

 
Dimensi struktur  

Sebagian besar skema interpretasi yang memungkinkan komunikasi di 
perpustakaan desa maupun di masyarakat luas sudah tersedia bagi pihak-pihak yang 
berinteraksi, misalnya dalam bentuk tata-cara berkomunikasi dan memanfaatkan 
perpustakaan. Ini semua terangkum dalam seperangkat makna/artian yang diterima 
bersama. Selain itu, struktur masyarakat maupun sudah mempunyai tata-aturan tentang 
dominasi serta legitimasi berbagai badan dan unit kerja di dalamnya, termasuk 
perpustakaan umum atau perpustakaan desa. Tata-aturan tentang dominasi dan legitimasi 
ini tidaklah selalu harus berupa formalitas tertulis. Sangat besar kemungkinannya ada 
tata-aturan tersebut yang tidak tertera tetapi terpatri di benak masing-masing pihak yang 
saling berinteraksi. Harus juga diingat bahwa selain dalam bentuk tata-aturan, perangkat 
makna, dominasi, dan legitimasi juga adalah sumberdaya yang dipakai. Artinya, segi 
struktur dalam model Giddens (Ross, 2005) ini bukanlah sesuatu yang mati atau diam. 
Struktur ini merupakan pedoman umum, yang pada gilirannya juga dapat diubah-ubah 
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setiap saat melalui perubahan dalam skema interpretasi, alokasi fasilitas, maupun 
perubahan norma-norma. 

 
Institusi perpustakaan, dengan demikian adalah keseluruhan hal yang diuraikan di 

atas, dan yang telah berlangsung dalam waktu lama di berbagai tempat di dalam sebuah 
entitas kemasyarakatan. Institusi ini tidak hanya "struktur" berupa tata aturan dan 
sumberdaya, tetapi juga bagaimana pemanfaatan dan bagaimana perubahannya. Jika 
hendak mengatakan "perpustakaan desa" maka ia adalah sebuah institusi sosial yang di 
dalamnya mengandung tata-aturan dan sumberdaya berupa semesta makna simbolis, 
aturan dominasi, dan legitimasi, selain juga skema interpretasi, fasilitas, dan norma-
norma sosial yang ada di masyarakat desa. Semua ini kemudian diwujudkan --atau 
terlihat sebagai-- sekumpulan interaksi sosial yang mengandung kegiatan komunikasi 
antara perpustakaan, pustakawan dengan pemakai dan anggota masyarakat, dalam 
penggunaan wewenang dan kekuasaan oleh perpustakaan atau oleh lembaga lain terhadap 
perpustakaan, serta dalam melaksankan kegiatan perpustakaan desa. Dengan demikian 
perpustakaan desa akan menjadi ruang publik bagi masyarakat desa untuk 
mengembangkan dan menggali pemikiran dan mengkritisi apa yang terjadi di 
mayarakatnya (Rundell, 2005) 

 
STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA 
 

Pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang amat penting jika perpustakaan 
diharapkan dapat diterima keberadaanya oleh masyarakat. Minimal ada tiga faktor 
penting dalam pengelolaan perpustakaan desa (Theresia, 2011).  

  
Faktor pertama adalah tempat. Tempat, merupakan hal yang penting. Tempat 

menentukan masalah akses. Jauh dan susahnya mendapatkan bahan bacaan menjadi salah 
satu sebab jauhnya masyarakat desa pada buku. Terlebih jika perpustakaan berada di 
dekat balai desa yang posisi atau lokasinya terpencil atau terpisah dari pusat keramaian 
desa. Perpustakaan desa harus jemput bola. Artinya lokasi tidak harus berada di dekat 
balai desa, atau satu kompleks dengan bangunan balai desa. Lantas di mana perpustakaan 
desa idealnya didirikan? Bisa di rumah perangkat desa, atau lebih bagus lagi jika secara 
khusus membangun ruang untuk perpustakaan desa di ‘’jantung kota’’ warga desa agar 
kehadirannya betul-betul diketahui.  

 
Faktor kedua, koleksi dan pengelola. Sesuai dengan namanya, perpustakaan, 

tentu isinya adalah bahan bacaan atau pustaka. Seandainya isinya hanya bacaan, baik 
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koran, majalah, maupun buku, itu tak soal. Namun tingkat kebutuhan dan modus 
masyarakat mengonsumsi informasi sekarang ini tidak melulu mengandalkan buku, 
koran, dan majalah berbasis pohon (kertas), masyarakat saar ini juga mengonsumsi 
informasi dari internet dan televisi. 

 
Faktor ketiga, yang bisa mengefektifkan keberadaan perpustakaan desa adalah 

kegiatan perpustakaan itu sendiri. Salah satu kendala besar mengajak masyarakat 
datang ke perpustakaan dan membaca buku karena mereka tidak menemukan keterkaitan 
yang erat antara bacaan dan aktivitas keseharian. 

 
           Atas dasar anggapan tersebut, agar Perpustakaan Desa dapat berfungsi dengan 
baik,  perlu dikelola dengan baik dengan menyediakan bacaan yang bersifat keaksaraan 
fungsional. Masyarakat perlu disediakan bahan bacaan yang sesuai dengan mata 
pencaharian mereka, oleh sebab itu perpustakaan perlu dilengkapi dengan bacaan tentang 
aktivitas kehidupan masyarakat. Atau jika masyarakat lebih bersifat majemuk dengan 
berbagai mata pencarian, penuhi mereka dengan bacaan sesuai dengan kebutuhannya.  
 

Untuk pengelolaan perpustakaan desa terdapat dua standar yang dikeluarkan oleh 
Badan Standar Nasional (BSN) yaitu SNI 7596:2010 (BSNI, 2010) dan oleh 
Perpustakaan Nasional SNP 005:2011 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Standar ini 
menjadi acuan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia. Dalam SNP 
tentang perpustakaan desa dijelaskan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam 
penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan. 

 
Menurut SNP 005:2011, tujuan perpustakaan desa adalah untuk meningkatkan 

kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan perpustakaan dan akses 
informasi untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi 
budaya, dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat.  
 
PARAMETER  
 

Dari SNP tersebut dapat dideskripsi untuk penilaian terhadap perpustakaan desa 
dengan 20 parameter yang disarikan dari SNP Perpustakaan Desa adalah sebagai berkut: 
(1) Koleksi, (2) Jenis lain, (3) Surat kabar, (4) Majalah, (5)Koleksi Audio, (6) Usia 
Koleksi, (7) Jenis Koleksi, (8) Proses pengolahan, (9) Jam buka perpustakaan, (10) 
Layanan, (11) Sarana layanan, (12) Pelestarian, (13) Ruangan, (14) Tenaga, (15) Insentif, 
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(16) Tata kerja, (17) Anggaran, (18) Penggorganisasian, (19) Kerjasama, dan (20) 
Pembentukan / Pendirian. 
 

Dalam pengelolaan perpustakaan minimalnya terdapat 2 standar, demikian juga 
dengan pengelolaan perpustakaan desa. Pertama, adalah standar proses penyelenggaraan 
perpustakaan desa; kedua, adalah standar sarana dan prasarana perpustakaan desa. 
Standar pengelolaan inilah yang dijadikan patokan dalam mengukur atau menilai sebuah 
perpustakaan desa berdasarkan SNP 005:2011. 

 
Dari SNP tersebut kemudian dikembangkan 20 standar pengelolaan perpustakaan 

desa yang dilengkapi dengan deskripsi dari masing-masing komponen. Berikut ini 
gambaran perpustakaan Srikandi berdasarkan SNP 005:2011sebagai berikut:    

 
Tabel 1. Komponen Standar dan Deskripsi Masing-Masing Standar   

Berdasarkan SNP 005:2011 
 

Komponen Standar Deskripsi Standar Minimal 

1. Koleksi a. Berbagai disiplin sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat,  

b. jumlah koleksi minimal 1.000 judul 
remaja/dewasa 

2. Jenis lain 50 judul koleksi referensi anak, 50 judul 
koleksi refrensi remaja/dewasa 

3. Surat kabar minimalnya 1 judul 
4. Majalah minimalnya 1 judul 
5. Koleksi Audio minimalnya 1 judul  
6. Usia Koleksi  minimalnya 10% adalah koleksi 5 tahun 

terakhir 
7. Jenis Koleksi anak, remaja, dewasa, referensi 

(ensiklopedia dan kamus), surat kabar, 
majalah 

8. Proses pengolahan a. Sederhana 
b. buku induk 
c. Ada deskripsi bibliografi 
d. Ada klasifikasi 
e. Jangka waktu pengolahan 1 minggu 

setelah diolah sudah harus disajikan ke 
pemustaka  

9. Jam buka 
perpustakaan 

6 jam / hari 
1 minggu (36? atau 42?) 

10. Layanan a. layanan membaca ditempat,  
b. layanan sirkulasi, 
c. layaran referensi 
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d. layanan penelusuran informasi,  
11. Sarana layanan  a. Rak buku (3 buah) 

b. Rak majalah (1 buah) 
c. Meja kerja (1 buah) 
d. Kursi baca (8 buah) 
e. Perangkat komputer (1 unit) 

12. Pelestarian a. Perbaikan sederhana, menjaga 
temperatur, cahaya dan kelembaban 
 
Tambahan penulis 

b. melakukan perawatan bahan pustaka, 
dan melestarikan bahan pustaka terkait 
dengan kearifan lokal yang ada di desa 

13. Ruangan  a. Luas 56 m2 
b. Syarat ruang: memenuhi aspek 

kenyamanan, kamanan, keindahan, 
pencahayaan, dan keamanan 

14. Tenaga  2 orang berpendidikan SLTA (untuk kepala) 
dan SMP (untuk pengelola) 

15. Insentif Dari Penulis 
Sesuai dengan upah minimum lokal (UML) 

16. Tata kerja Menyusun porogran kerja bulanan  
17. Anggaran a. Anggaran rutin disediakan pemerintah 

desa (melalui ADD) 
b. Anggaran sumber lain, APBD 

18. Penggorganisasian Mandiri, efisien, efentif dan akuntabel 
19. Kerjasama Ada kerja sama dengan pihak luar untuk 

meningkatkan mutu layanan 
20. Pembentukan / 

Pendirian 
Oleh Kepala Desa/Kelurahan dengan Surat 
Keputusan  

  
 
Parameter ini tentunya mengikat dan merupakan standar minimal. Bedasarkan 
pengalaman penulis ikut juri lomba perpustakaan desa/kelurahan di Kabupaten Malang, 
masih dijumpai perpustakaan desa/keleurahan yang belum memenuhi syarat minimal, 
misalnya masalah anggaran. Tentunya perlu sicarikan jalan keluar terhadap permasalahan 
yang dihadapi. Misalnya  jalan keluar dari terbatasnya anggaran untuk penambahan 
koleksi dapat dilakukan dengan cara mencari sumbangan atau hibah. Dalam hal ini 
petugas perpustakaan harus proaktif  untuk mendapatkan bantuan baik dari masyarakat,  
dari instansi pemerintah, dan dari lembaga penyumbang. Jika hal ini dapat dilakukan 
maka penambahan standar koleksi akan dapat dicapai oleh perpustakaan desa/kelurahan.  
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PENUTUP  
 

Salah satu modal dalam penyelenggaraan perpustakaan adalah adanya 
kekompakan pengurusnya, mulai dari kepala desa, pengurus PKK, pengelola itu sendiri 
dan masyarakat atau pembaca yang dilayani. Ikatan kekompakan itu biasanya sudah 
terlihat pada keberhasilan pengelolaan perpustakaan. Untuk penegelolaan Perpustakaan 
Desa/Keluharan saat ini terjadi dua standar yang berlaku, yaitu standar yang dikeluarkan 
oleh BSN dan standar yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Untuk konsistensi, 
penulis menyarankan untuk menggunakan SNP 005:2011 dalam pengelolaan 
perpustakaan desa/kelurahan yang dikeluarkan oleh PNRI.  
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