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Abstrak 

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima (terbaik, memuaskan) 

maka perpustakaan sebagai institusi yang bergerak dibidang jasa perlu memperhatikan sarana 

dan prasarana (peralatan dan perlengkapan) yang diperlukan guna mewujudkan kondisi prima 

atau memuaskan tersebut. Peralatan dan perlengkapan yang ada diperpustakaan disediakan 

selain untuk mendukung kegiatan rutin para staf perpustakaan juga berguna untuk memberikan 

pelayanan yang prima kepada pemustaka, sehingga dapat menjadi salah satu aspek kekuatan 

guna mengembangkan perpustakaan secara berkelanjutan. Desain peralatan dan perlengkapan 

yang ada di perpustakaan perlu dirancang secara khusus karena berbeda dengan peralatan dan 

perlengkapan kantor pada umumnya. Dengan kata lain, sebuah perpustakaan harus 

menyediakan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kondisi ruangan dan tujuan yang 

ingin dicapainya.   

 

Pendahuluan 

Pembahasan tentang sarana dan prasarana ruang sebuah perpustakaan tentu saja turut 

membicarakan tentang peralatan dan perlengkapan, karena kedua hal tersebut dalam konteks 

pemberian layanan sangatlah penting untuk memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan 

perpustakaan secara lancar. Sarana dan prasarana perpustakaan yang akan dibahas dalam artikel 

ini adalah semua peralatan dan perlengkapan baik pokok maupun penunjang agar kegiatan 

didalam perpustakaan dapat berjalan dengan baik (Suwarno 2009). Penting untuk diperhatikan 

ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan (baik staf dan 

pemustaka), kondisi, ukuran dan konstruksi barang yang ergonomis, berkualitas tinggi, serta 

persyaratan-persyaratan lainnya yang terkait dengan peralatan dan perlengkapan.  

Dalam memilih atau membeli peralatan dan perlengkapan ruang perpustakaan ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama hal-hal yang berkaitan dengan bahan, desain, 

warna, bentuk dan konstruksi serta dana yang tersedia. Misalnya perlu pertimbangan yang 

matang ketika akan memilih bahan peralatan dan perlengkapan yang terbuat dari kayu atau 

logam karena kedua jenis bahan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Perlengkapan yang berbahan kayu kelebihannya adalah mudah diperoleh, memiliki banyak aspek 
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dekoratif, dan mudah diperbaiki bila terjadi kerusakan, sedangkan kekurangan perlengkapan 

berbahan ini antara lain daya tahan kurang untuk menahan beban yang berat, mudah terbakar, 

mudah rusak karena faktor alam (suhu udara, rayap) dan harganya mahal untuk kayu yang 

berkualitas baik. Pada perlengkapan yang berbahan logam kelebihannya adalah mudah 

dibongkar dan dipasang kembali, harga relative terjangkau sedangkan kekurangannya adalah 

kurang dekoratif dan mudah berkarat. Berkaitan dengan desainnya, maka perlengkapan 

perpustakaan sebaiknya sederhana, mudah dibersihkan, ergonomis dan fungsional, adapun 

bentuk tepi dan ujung perlengkapan sebaiknya tumpul dan konstruksinya kuat. Demikian pula 

dengan warna perlengkapan, harus serasi dengan warna ruangan dan memperhatikan sifat-sifat 

warna yang akan dipakai.          

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anjum dkk dalam Sukoco (2006) yang melibatkan 

3.000 pegawai kantor di Inggris dan Skotlandia, pegawai yang tidak puas terhadap penataan 

perlengkapan di kantornya relatif banyak, yaitu: 

1. Kursi; responden yang tidak puas sebanyak 16%, sedangkan sangat puas sebanyak 56% dan 

sisanya cukup puas. Saat ini kursi kantor tersedia dalam berbagai bentuk disesuaikan antara 

akivitas dengan kebutuhan pegawai yang memakainya sehingga diperoleh posisi duduk yang 

paling nyaman. 

2. Meja kerja; hampir 56% responden puas dengan ketinggian, lebar dan panjang meja yang 

dimiliki. Pemilihan meja kantor hendaknya mempertimbangkan pengaturan kabel komputer, 

telepon dan perlengkapan kantor lainnya, sehingga ruang kerja terkesan bersih dan nyaman. 

3. Filling cabinet; lebih dari 44% responden tidak puas dengan lemari filenya dan hanya 22% 

yang sangat puas. Lemari yang cukup besar tidak disukai oleh responden karena banyak 

menyita ruang kerja, responden lebih menyukai lemari yang multi fungsi, artinya selain dapat 

menyimpan arsip manual juga mampu menyimpan arsip elektronik. 

4. Lemari penyimpanan; menunjukkan 38% responden tidak puas dengan lemari yang ada, 

karena sebagian besar dokumen manual yang dipergunakan mempunyai ukuran yang 

berbeda-beda.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas tampak bahwa penempatan peralatan dan 

perlengkapan perpustakaan secara ergonomis, akan sangat membantu staf dalam menyelesaikan 

tugasnya maupun pemustaka dalam memanfaatkan fasilitas dan koleksi perpustakaan. 
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Sarana dan Prasarana Ruang Perpustakaan  

Seperti telah diuraikan pada bagian pendahuluan bahwa sarana dan prasarana yang akan dibahas 

dalam artikel ini terkait dengan peralatan dan perlengkapan ruang perpustakaan, maka kedua hal 

tersebut akan dibahas lebih lanjut pada uraian berikut ini. 

a. Peralatan Ruang perpustakaan 

Peralatan perpustakaan merupakan alat yang dipergunakan staf (pustakawan) untuk 

menyelesaikan tugas utamanya sehingga kegiatan didalam perpustakaan berjalan secara optimal 

sesuai fungsi yang ingin diwujudkannya. Peralatan perpustakaan termasuk didalamnya barang-

barang yang diperlukan secara langsung untuk mengerjakan tugas/kegiatan di perpustakaan 

seperti buku pedoman perpustakaan, buku klasifikasi, kartu katalog, buku induk, kantong buku, 

stempel inventaris, mesin ketik (komputer), alat tulis kantor, selotip, lem dan lain sebagainya. 

Umumnya, peralatan yang terdapat pada sebuah kantor (termasuk di perpustakaan) dapat 

digolongkan dalam dua jenis yaitu yang bersifat habis pakai dan yang bersifat tahan lama. 

Peralatan yang habis pakai maksudnya adalah peralatan yang relatif cepat habis misalnya pensil, 

kertas tik, formulir pendaftaran anggota perpustakaan, dan kertas untuk membuat kantong buku. 

Jenis peralatan ini biasanya dibeli hampir setiap tahun. Peralatan yang bersifat tahan lama 

maksudnya adalah peralatan yang dapat digunakan terus menerus dalam jangka waktu yang 

relatif lama, misalnya mesin ketik (komputer), scanner, cuter, pelubang kertas, gunting, 

penggaris, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis peralatan tersebut, pada perpustakaan yang 

sudah maju (modern) juga banyak melengkapi ruang perpustakaannya dengan peralatan 

elektronik sebagai penunjang kegiatan perpustakaannya, misalnya TV, VCD player, alat baca 

mikro, dan video recorder. 

Menurut Quible dalam Sukoco (2006), ada faktor yang perlu dipertimbangkan oleh staf 

dalam memilih peralatan yang sesuai dengan tata ruang sebuah kantor pada umumnya antara 

lain: 

1. Tujuan penggunaan peralatan; sebelum memilih peralatan, harus ditentukan dahulu tujuan 

penggunaan peralatan tersebut. Perlu diperhatikan pula jangan membeli peralatan yang 

terlalu canggih, lebih penting sesuaikan antara kebutuhan dengan keahlian staf yang akan 

menggunakan alat tersebut. 
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2. Menentukan peralatan yang sesuai; memilih peralatan dengan merek tertentu perlu menjadi 

pertimbangan pula, hal ini berkaitan dengan layanan purna jual yang disediakan merek 

tersebut jika suatu saat kantor ingin meng-upgrade peralatannya dengan yang baru. 

3. Tingkat kegunaan peralatan; harus dipertimbangkan kemampuan peralatan dalam memenuhi 

kebutuhan kantor secara maksimal sehingga memperlancar aktivitas staf kantor. 

4. Spesifikasi peralatan; untuk beberapa peralatan harus ditentukan lebih dahulu spesifikasi fisik 

dan teknisnya karena berkaitan dengan penempatan peralatan diruangan, jumlah listrik yang 

dibutuhkan, pemasangannya dan struktur yang dibutuhkan. 

5. Biaya peralatan; banyak peralatan baru yang membutuhkan biaya operasional yang cukup 

tinggi, oleh karena itu efesiensi peralatan juga harus dipertimbangkan. 

6. Proses operasional peralatan; beberapa tipe peralatan membutuhkan perlengkapan khusus, 

misalnya printer yang memerlukan toner asli harganya tentu lebih mahal, tidak ada salahnya 

menggunakan printer jenis lama yang dapat diisi ulang dan tentu harganya lebih murah. 

7. Fitur keamanan; beberapa peralatan canggih yang berbiaya operasional tinggi menyediakan 

user id dan password yang memungkinkan tidak semua orang dapat menggunakan alat 

tersebut.  

8. Fleksibilitas peralatan; beberapa peralatan dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan yang 

lebih luas dibandingkan peralatan yang lain, atau dimodifikasi dengan beberapa komponen 

lain jika dibutuhkan. 

9. Kemudahan penggunaan peralatan; beberapa peralatan sulit dipergunakan sehingga 

membutuhkan latihan tambahan bagi staf untuk mengoperasikannya, hal ini tentu saja 

membutuhkan biaya dan waku khusus yang seharusnya dapat dihindari bila peralatannya 

mudah dioperasionalkan. 

10. Kecepatan operasi peralatan; pada sebagian kantor ada yang memerlukan tersedianya 

peralatan yang dibutuhkan secara cepat karena pertimbangan kelancaran aktivitas kantor. 

11. Masukan dari operator peralatan; staf yang akan mempergunakan peralatan yang akan dibeli 

seharusnya diminta pertimbangannya mengenai peralatan tersebut. 

12. Standardisasi peralatan; penggunaan hanya beberapa merek tertentu akan menghasilkan 

standardisasi peralatan kantor, selain memberikan keuntungan juga berdampak kerugian 

tertentu. Keuntungan misalnya kemudahan bagi staf untuk mengoperasikannya dan dapat 
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diintegrasikan dengan peralatan lain, namun kerugiannya adalah tingkat ketergantungan pada 

peralatan tersebut sangat tinggi sehingga rentan terhadap gangguan supply dan kenaikan 

harga. 

Faktor-fakor diatas juga dapat diterapkan di perpustakaan untuk dijadikan bahan pertimbangan 

dalam memilih peralatan yang akan dipergunakan guna mendukung kelancaran aktivitas 

pelayanannya. 

 

b. Perlengkapan Ruang perpustakaan 

Dalam upaya menjalankan fungsi dan mencapai tujuan perpustakaan secara optimal maka 

selain peralatan, dibutuhkan pula beberapa jenis perlengkapan. Perlengkapan perpustakaan 

adalah barang-barang yang diperlukan staf dan pustakawan didalam perpustakaan sebagai 

penunjang fungsi perpustakaan. Guna mendapatkan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan 

staf dan pengguna perpustakaan maka dimungkinkan dalam kegiatan pengadaan perlengkapan 

perpustakaan mempergunakan jasa seorang konsultan interior. Adapun peranan konsultan 

interior tersebut dapat membatu pihak perpustakaan dalam menentukan beberapa hal berikut ini: 

1. Inventarisasi perlengkapan/perabot yang ada dan masih dapat dimanfaatkan 

2. Kapasitas ruang yang tersedia 

3. Spesifikasi perlengkapan yang dibutuhkan 

4. Rencana tata ruang perpustakaan 

5. Membantu memilih perlengkapan yang ditawarkan pihak luar 

Menurut Darmono (2001) terdapat beberapa perlengkapan pokok (umum) yang 

dibutuhkan sebuah perpustakaan antara lain: 

1. Rak atau lemari buku; berfungsi untuk menempatkan koleksi buku. Ada rak buku yang terdiri 

atas satu sisi dan ada pula yang dua sisi. Untuk rak satu sisi ditempatkan merapat pada 

dinding ruang perpustakaan, adapun rak dua sisi dapat diletakkan ditengah ruangan, pada 

masing-masing sisinya diisi dengan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Biasanya rak 

buku memiliki ketinggian 190 cm dan terdiri atas 4-5 sap untuk menempatkan koleksi buku. 

2. Rak surat kabar; berfungsi untuk meletakkan surat kabar agar tidak mudah rusak atau sobek. 

Biasanya rak surat kabar terbuat dari kayu dan lebarnya disesuaikan dengan ukuran surat 
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kabar yang dilanggan oleh perpustakaan. Rak ini dilengkapi alat penjepit yang panjangnya 36 

inci, yang memudahkan surat kabar untuk dipasang atau dilepas kembali.  

3. Rak majalah; berfungsi untuk meletakkan majalah dan biasanya hanya terdiri atas 2 sap. 

Konstruksi rak yang rendah ini dapat memudahkan pengguna perpustakaan mengambil 

koleksi majalah yang dibutuhkan. 

4. Meja dan kursi baca; perlengkapan ini sangat dibutuhkan oleh perpustakaan untuk melayani 

pengguna perpustakaan yang ingin membaca koleksi buku di ruang perpustakaan. Pemilihan 

jenis meja dan kursi baca selain harus disesuaikan dengan kondisi luas ruangan juga 

disesuaikan dengan dana yang dialokasikan untuk membeli perlengkapan tersebut. Sebaiknya 

meja dan kursi baca terbuat dari bahan yang kuat (kayu), nyaman dan seragam baik warna 

dan bentuknya. 

5. Meja dan kursi kerja; berguna bagi staf perpustakaan untuk melaksanakan aktivitas dan 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Umumnya meja dan kursi kerja disediakan dalam bentuk 

tunggal tidak digabung antara staf yang satu dengan lainnya, artinya untuk satu orang staf 

akan mendapatkan satu buah meja dan kursi.  

6. Meja sirkulasi; berfungsi untuk melayani pengguna yang akan meminjam atau 

mengembalikan koleksi buku perpustakaan. Meja sirkulasi biasanya didesain khusus agar 

dapat menampung buku dan berkas lainnya dalam jumlah yang banyak. Agar pelayanan 

sirkulasi berjalan optimal, maka desain meja sirkulasi biasanya terdiri atas beberapa meja 

yang digabung menjadi satu sehingga membentuk meja yang fleksibel dalam melakukan 

kegiatan sirkulasi. 

7. Lemari catalog; berfungsi untuk menyimpan kartu catalog. Besarnya lemari catalog 

disesuaikan dengan jumlah laci yang diinginkan sedangkan tingginya disesuaikan dengan 

tinggi badan pengguna perpustakaan pada umumnya. 

8. Kereta buku; berfungsi untuk mengangkut buku yang dikembalikan oleh pengguna 

perpustakaan (dari sirkulasi ke rak buku) atau mengangkut buku yang telah diproses dibagian 

pembinaan koleksi ke rak buku. Biasanya kereta buku terbuat dari bahan yang kuat dan 

beroda.  

9. Papan display; berfungsi untuk memamerkan koleksi buku baru yang akan dilayankan oleh 

perpustakaan.  
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Berbagai jenis perlengkapan yang memadai perlu dipertimbangkan agar penyusunan tata ruang 

perpustakaan dapat dilakukan dengan baik dan fungsional.   

Dalam kaitannya dengan ruangan perpustakaan yang didesain sesuai fungsinya, maka 

tabel 1 berikut ini akan memperlihatkan rincian sebagian ruang perpustakaan serta peralatan dan 

perlengkapan yang diperlukan. 

 

Tabel 1. 

Peralatan dan Perlengkapan yang diperlukan di Ruangan Perpustakaan 

Ruangan Peralatan dan Perlengkapan yang Dibutuhkan 

Lobi Tempat penitipan barang, papan pengumuman, papan display dan kursi 

Pintu control Pintu putar (turnstile) dan security gate 

Ruang sirkulasi Meja dan kursi layanan, computer, scanner, telephone, rak koleksi 

Area catalog Meja dan kursi, computer 

Ruang koleksi 

rujukan 

Rak koleksi, rak catalog, meja dan kursi staf, computer  

Ruang terbitan 

berkala 

Rak koleksi terbitan berkala, meja dan kursi staf 

Ruang baca Meja dan kursi baca 

Ruang kerja staf Meja dan kursi, computer 

Ruang tata usaha Meja, kursi, filling cabinet, lemari, computer, printer, mesin fotokopi, 

alat pemotong kertas 

Ruang perawatan Alat pemotong kertas, alat jilid, mesin press, pisau potong, lemari 

Gudang Lemari, rak buku  

Sumber: Depdiknas 2004 

 

Perkembangan perpustakaan yang semakin pesat harus didukung dengan penyediaan 

sarana dan prasarana ruangan yang optimal, misalnya bila perpustakaan ingin  menyediakan 

ruang publik sebagai area diskusi bagi pemustakanya, maka ruangan tersebut perlu dilengkapi 

dengan perlengkapan seperti pendingin ruangan (AC), LCD, teater mini, yang bertujuan 

meningkatkan kenyamanan pemustaka saat menggunakan layanan.  Apapun peralatan dan 

perlengkapan yang dipilih dan akhirnya dibeli oleh staf perpustakaan semuanya harus memiliki 

nilai ekonomis, estetis, fungsional, tahan lama serta mudah pemeliharaannya. Perpustakaan perlu 

memperhitungkan fleksibilitas penataan perlengkapan, hal ini dimaksudkan agar perlengkapan 

yang ada mudah dipindahkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan ruangan. Selain itu, hindari 

penggunaan perlengkapan yang bersifat built-in karena perlengkapan jenis ini sulit untuk diatur 
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dan dipindahkan. Semua peralatan dan perlengkapan yang telah dimiliki oleh perpustakaan baik 

yang habis pakai maupun tahan lama harus dirawat dengan baik, khususnya peralatan elektronik 

karena memerlukan perawatan secara periodic atau terjadwal. 

 

Kesimpulan 

Berbagai hal yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan yang menjadi bagian 

sarana dan prasarana ruang perpustakaan tentu saja berdampak langsung pada layanan yang 

dapat diberikan oleh staf/pustakawan kepada pemustakanya. Bagi para staf (pustakawan), 

hambatan dalam melaksanakan tugas dan memberikan layanan mungkin saja dialami apabila 

menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja yang tidak fungsional dan aplikatif, meskipun 

penataan ruang perpustakaannya terkesan mewah. Demikian pula bagi pemustaka, apabila 

peralatan dan perlengkapan yang dipakai tidak sesuai dengan desain tata ruangnya maka 

pemustaka tidak merasa nyaman berada didalam perpustakaan, oleh karena itu, tujuan penataan 

ruang untuk mewujudkan ruangan yang fungsional dan nyaman harus memperhatikan peralatan 

dan perlengkapan yang ergonomis. Disadari bahwa penataan ruang perpustakaan yang 

memenuhi syarat estetika yang baik dan nyaman harus didukung oleh sarana dan prasarana 

(peralatan dan perlengkapan) yang ergonomis, sehingga dapat menjadi aspek kekuatan guna 

pengembangan perpustakaan secara terus menerus. 
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