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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Pada masa lalu kata perpustakaan membuat kita akan  membayangkan sebuah 

ruangan yang penuh dengan aneka macam buku yang tertata dalam rak-rak dengan suasana 

hening, sunyi, dan tidak ada orang yang berbicara kecuali hanya berbisik. Sementara 

sebagian lagi menganggap bahwa perpustakaan merupakan ruangan yang penuh dengan 

buku yang tidak tersusun, berantakan dan berdebu. 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 

Perpustakaan Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa „Perpustakaan adalah Institusi pengelola 

koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem 

yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka‟ (Indonesia. Undang-Undang 2007, hlm. 2) .  

 Ditinjau dari segi fungsi, dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2007 disebutkan 

„perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa‟ (Indonesia. Undang-

Undang 2007, hlm. 4).‟Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar mengajar yang 

penting dalam proses pembelajaran‟ (Ramadhan,  et al., 2018, hlm. 3). Perpustakaan 

diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, 

keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan bertujuan 

memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta 

memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut 

Hansson et al (2003, p. 1) Perpustakaan umum dan layanan informasi publik merupakan 

fitur penting dalam struktur masyarakat demokratis di seluruh dunia.

 Fungsi perpustakaan sebagai wahana meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan 

bangsa sejalan dengan ajaran dari agama Islam  yaitu bahwa Menuntut ilmu wajib 

hukumnya bagi muslim laki-laki mau pun perempuan. Berikut  hadits tentang menuntut 

ilmu yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa 

Dha'if Sunan Ibnu Majah no. 224. 
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 َطهَُت اْنِعْهِى فَِسَٚضخٌ َعهَٗ ُكّمِ ُيْسِهىٍ 

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim." (HR. Ibnu Majah no. 224) 

 

Dalam hadits lain dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Terutama ilmu-

ilmu yang membuat kita semakin ingat dan syukur kepada Allah. Seperti dalam sabda 

Rasulullah SAW berikut, 

 

 ٍْ سُ  َسهَكَ  َي ًِ قًبَْٚهتَ ْٚ ِّ  َطِس ْٛ َّٓمَ  فِ ب,َس ًً ْٚقًب نَُّ  للاُ  ِعْه اُِ  . انَجَُّخِ  إِنَٗ َطِس َٔ ُيْسِهى َز  

"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti 

mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim) 

 

 Di era globalisasi ini fungsi perpustakaan menjadi lebih berkembang, hal ini sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya,bangsa. Masyarakat 

sebagai pemustaka mengharapkan informasi yang cepat, tepat dan hal ini  diharapkan dapat 

terjawab di perpustakaan dan  Perpustakaan dituntut untuk dapat menyediakan aneka sarana 

mulai dari  media cetak sampai dengan  audio visual atau multi media berbasis pada 

jaringan internet, sehingga  perpustakaan merupakan jendela peradaban manusia, melalui 

perpustaaakaan kita berada  pada dunia tanpa batas. Seperti yang dijelaskan oleh Fatimah 

(2018, hlm. 30) „Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang telah 

dipergunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, 

rekreasi, pelestarian khasanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai layanan jasa 

lainnya‟. Dengan kata lain, saat ini, perpustakaan bukan lagi terbatas sebagai  tempat 

penyimpanan dokumen atau koleksi tetapi lebih mengarah pada pemikiran bahwa 

perpustakaaan adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang manajemen informasi.  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,  

 „Organisasi Merupakan kesatuan (susunan dan sebagainya) yang 

terdiri atas bagian-bagian (orang dan   sebagainya) dalam 

perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain 

di dalam perpustakaan terdapat individu-individu yang saling bekerja 

sama untuk mengelola informasi‟. 
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 Sebagai payung hukum bagi kemajuan dan perkembangan perpustakaan di 

Indonesia, pada tahun 2007 pemerintah telah menerbitkan  Undang-undang No. 43 Tahun 

2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang ini telah ada aturan turunannya  yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 43 tahun 2007 

tentang Perpustakaaan. Pada tahun 2017 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah 

mengeluarkan Standar Nasional Perpustakaan untuk kabupaten yang terbaru yaitu Standar 

Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 

24 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang no 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan 

(Indonesia. Peraturan Pemerintah 2014, hlm. 1) „perpustakaan umum kabupaten/kota 

adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan 

rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang 

berkedudukan di kabupaten/kota‟. 

 „Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina harus dapat diteladani dan 

dirujuk sebagai acuan nasional dalam melaksanakan layanan, pembinaan, dan 

pengembangan perpustakaan di Indonesia‟ (Uswah, 2013, hlm. 1).  

„Dalam melaksanakan salah satu tugasnya Perpustakaan Nasional RI 

menyusun Standar Nasional Perpustakaan. Tim Perumus Standar Nasional 

Perpustakaan pada tanggal 10 -12 November 2011 di Bogor, telah membahas 

dan menyepakati 5 (lima) Standar Nasional Perpustakaan, yaitu Perpustakaan 

Provinsi, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan, 

Perpustakaan  Desa/Kelurahan, dan Perpustakaan Khusus‟ (Sumekar, et al., 

2011).  

 

„Kelima Standar Nasional Perpustakaan Umum dan Khusus merupakan dasar acuan 

pendirian, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang berlaku sama secara 

nasional‟ (Sumekar, et al., 2011). Pada tahun 2017 Kepala Perustakaan Nasional RI telah 

mengeluarkan peraturan terbaru yaitu  Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia No. 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. SNP 

Perpustakaan kabupaten/kota  dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang manajemen 

perpustakaan yang berlaku pada perpustakaan kabupaten . Dalam SNP Kabupaten/Kota 
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tahun 2017 pasal 2 disebutkan bahwa Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten / kota 

mencakup antara lain Standar koleksi perpustakaan, Standar sarana dan prasarana, Standar 

pelayanan perpustakaan, Standar tenaga perpustakaan, Standar penyelenggaraan 

perpustakaan, dan Standar pengelolaan perpustakaan.  „Standar sebenarnya wadah edukasi 

yang menjadikan manusia teratur dan terlindungi‟ (Badan Standardisasi Nasional, 2010) 

 

Menurut Peraturan pemerintah  nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi 

nasional, 

 

 „Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk 

tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang 

terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, 

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan 

dating untuk memperoleh  manfaat yang sebesar-besarnya‟ (Indonesia. 

Peraturan Pemerintah 2000, hlm. 4).  

 

 Dalam Peraturan Kepala Perputakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2017 tentang standar nasional Perpustakaan kabupaten/kota pada pasal 3 menyebutkan 

bahwa setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan Kabupaten/kota wajib 

berpedoman pada standar nasional perpustakaan kabupaten/kota (Perpustakaan Nasional. 

Standar Nasional Perpustakaan 2017, hlm. 3), sehingga dalam pelaksanaannya dapat 

memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang terstandarkan secara 

nasional. Standar nasional perpustakaan kabupaten/kota telah diterbitkan oleh pemerintah 

dengan tujuan adanya keseragaman atau standarisasi perpustaakaan sehingga diharapkan 

adanya keseragaman bagi semua perpustakaan Kabupaten/Kota se Indonesia. 

Pertanyaannya adalah sejauh mana implementasi aturan ini telah diberlakukan didaerah. 

Mengevaluasi perpustakaan perlu diadakan demi kemajuan suatu perpustakaan. 

Hal ini sejalan dengan dalil Al - Quran mengenai kewajiban umat manusia dalam 

mentaati peraturan yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 59  : 
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تُىأ  َزعأ ۖۡ فَئٌِ تَََُٰ ِس ِيُُكىأ َيأ ِنٙ ٱۡلأ ْٔ ُ أ َٔ سَُٕل  أَِطٛعُٕاْ ٱنسَّ َٔ  َ اْ أَِطٛعُٕاْ ٱَّللَّ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ ب ٱنَِّرٚ َٓ أَُّٚ
َٰٓ ء  ََٰٚ ٙأ ََ   فِٙ 

ٍُ تَأأ  َس أَحأ َٔ ٞس  ٛأ ِنَك َخ
َِٰٓخِسِۚ ذََٰ ِو ٱۡلأ ٕأ َٛ ٱنأ َٔ  ِ ٌَ ثِٱَّللَّ ِيُُٕ ُسِٕل إٌِ ُكُتُىأ تُؤأ ٱنسَّ َٔ  ِ ُِ إِنَٗ ٱَّللَّ ًًٚل  فَُسدُّٔ ِٔ 

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya." (Qs. An - Nisa : 59)  

 

Peraturan diadakan untuk ditaati demi terciptanya ketertiban, keteraturan dan kenyamanan 

bagi semua pihak. Sebagai warga Negara Indonesia Ketaatan pada Ulil Amri adalah 

ketaatan kepada pemerintah atau pemimpin yang memegang kekuasaan, meliputi: 

pemerintah, penguasa, pemimpin suatu lembaga atau instansi pemerintah ataupun swasta. 

SNP adalah salah satu yang dibuat oleh pemerintah yang diberlakukan oleh seluruh warga 

negara. sudah sepatutnya mentaati apa yang dibuat oleh pemerintah. 

 Salah satu bagian yang penting di Perpustakaan adalah bagian pelayanan karena 

Pustakawan berinteraksi langsung dengan pemustaka. Baik tidaknya sebuah perpustakaan 

berkaitan erat dengan bagaimana layanan perpustakaan diberikan kepada pemustaka. 

Seperti yang dijelaskan oleh Himayah (2013, hlm. 2) Perpustakaan akan dinilai baik oleh 

pemustakanya jika dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sebaliknya, Perpustakaan 

akan dinilai buruk jika kualitas pelayanannya yang diberikan buruk. Berdasarkan pada latar 

belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahannya  yaitu apakah standar pelayanan di 

Perpustakaan Kabupaten Pandeglang sudah sesuai dengan standar nasional Perpustakaan 

Kabupaten Tahun 2017 . 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang  merupakan salah 

satu Perpustakaan kabupaten  yang berada di Propinsi Banten. Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang berpegang pada standar yang telah ditetapkan secara 

nasional dalam hal ini yaitu Peraturan Kepala Perpustakkaan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 8 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota. 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang terletak di Jl. 

Kesehatan No 2, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten., 
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mempunyai tanah seluas 822 m2 dengan luas bangunan 822 m2  merupakan tanah milik 

Pemerintah kabupaten Pandeglang.  

 Berdasarkan hasil pra observasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, diperoleh 

beberapa permasalahan yang ada di lapangan, yaitu : Pustakawan masih kurang aktif dalam 

memberikan informasi koleksi yang tersedia. Peneliti melihat pengunjung yang tampak 

kebingungan mencari koleksi yang diinginkan tanpa adanya tindakan dari pustakawan. 

Selain itu, penataan koleksi tidak tertata rapih sehingga membuat pemustaka kebingungan 

mencari koleksi yang diinginkan. Maka dari itu perpustakaan harus memperbaiki 

permasalahan-permasalahan yang terjadi salah satunya dengan cara menerapkan pelayanan 

yang baik. Oleh karena itu Indonesia telah membuat suatu acuan standar untuk pelayanan 

yang baik yaitu Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota tahun 2017. Untuk melihat 

apakah Perpustakaan Kabupaten Pandeglang sudah menaati SNP Kabupaten/Kota Tahun 

2017 dalam bidang Pelayanan dan Bagaimana profesionalisme Perpustakaan umum daerah 

Kabupaten Pandeglang dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan standar, maka 

perlu diadakan Peninjauan. Peninjauan dilakukan untuk meninjau kembali pengembangan 

pelayanan di perpustakaan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk menjadi acuan 

peninjauan yang dipilih adalah Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota Tahun 

2017.  

 Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “TINJAUAN ISLAM TERHADAP PELAYANAN 

PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DITINJAU DARI 

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017”.  

1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana Pandangan islam terhadap profesionalisme pelayanan Perpustakaan 

umum daerah Kabupaten Pandeglang  

 

1.3  Tujuan Pembahasan 

 Untuk Mengetahui Pandangan Islam terhadap profesionalisme Pelayanan 

Perpustakaan umum daerah kabupaten pandeglang 


