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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

 Tingkat literasi negara Indonesia tergolong rendah, terbukti berdasarkan 

survei dari Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis 

oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 

tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara. 

(kemendagri.go.id:2021).  

 Hal ini dipengaruhi beberapa faktor salah satunya minat baca 

masyarakat Indonesia tergolong rendah. Ilmu pengetahuan memiliki pengaruh 

besar dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia. Menurut M. Syarif  

Bando, Penguasaan ilmu pengetahuan yang terbatas menjadi salah satu dari 

penyebab kemiskinan.Hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi perpustakaan 

yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat 

untuk mendorong kesejahteraan masyarakat (Hartoyo Darmawan: 2019). 

 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indeks literasi 

masyarakat Indonesia adalah dengan memperluas penyebaran sumber bacaan, 

perpustakaan menjadi wadah yang memberikan solusi dalam suatu masalah, 

memfasilitasi kegiatan keterampilan dan pelatihan, serta memanfaatkan 

secara optimal layanan yang ada di setiap perpustakaan. Perpustakaan 

merupakan sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu 

sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang 

biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, 

bukan untuk dijual (Sulistyo Basuki, 1991:3). 
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 Definisi perpustakaan tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia nomor 43 tahun 2007 (Bab I pasal 1 ayat 1) menyatakan 

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. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perpustakaan merupakan suatu ruangan yang memiliki sumber informasi 

tercetak maupun noncetak yang dikelola secara sistematis. 

 Inklusi sosial pada hakikatnya adalah upaya untuk membuat seluruh 

lapisan masyarakat terbuka dengan yang lain. Hal tersebut juga dinyatakan 

oleh World Bank (2013), yakni inklusi sosial merupakan proses peningkatan 

martabat dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat 

berpartisipasi atau mengambil peran dalam masyarakat dengan baik (Reza 

Mahdi: 2020). Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan 

yang memberikan kemudahan dalam proses transformasi ilmu pengetahuan 

oleh pemustaka sehingga dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

pemustaka.  

 Diera kemajuan teknologi setiap manusia diharuskan untuk mengikuti 

perkembangan tersebut agar tidak tersisihkan, untuk mengimbangi hal 

tersebut diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan yang luas dengan 

mendayagunakan perpustakaan untuk meningkatakan kualitas literasi setiap 

manusia. Perpustakaan khusus BBRSPDF Prof.Dr.Soeharso Surakarta 

merupakan perpustakaan khusus bagi penyandang disabilitas dan Penerima  
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Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memiliki latar belakang 

masalah sosial yang berbeda beda mereka di tempatkan  di Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Prof.Dr.Soeharso Surakarta. 

Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di bimbing untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki masing masing.  

 Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik 

Prof.Dr.Soeharso Surakarta, Memberikan fasilitas berupa instalasi bengkel 

protesis dan ortosis, instalasi perawatan dan revalidasi, instalasi penambahan 

ilmu pengetahuan , instalasi unit produksi (workshop), instalasi fotografi, 

instalasi jahit, dan instalsi perkayuan. Perpustakaan yang sebagai instalasi 

penambahan ilmu pengetahuan ini menjadi wadah bagi Penerima Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS)  untuk belajar tentang ilmu pengetahuan yang 

sesuai dengan bidang yang diminati.  

 Setiap Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berada 

di balai memiliki latar belakang masalah sosial yang berbeda sehingga 

pustakawan dalam proses memberikan pelayanan kepada pemustaka 

diperlukan strategi dan cara yang berbeda agar pemustaka dapat memahami 

apa yang dimaksud oleh pustakawan dan informasi dapat tersampaikan 

kepada pemustaka. Upaya yang dilakukan pustakawan dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi untuk meningkatkan literasi pemustaka adalah 

memberikan layanan belajar bersama dengan pengajar yang sesuai dengan 

bidangnya. Selain penerapan strategi yang tepat, perpustakaan BBRSPDF 

Prof.Dr.Soeharso berupaya memberikan fasilitas untuk pemustaka 
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mengembangkan literasi dengan disediakan Lab Bahasa untuk mengakses 

informasi digital. 

 Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas 

Akhir dengan judul  “Layanan Penunjang perpustakaan Berbasis Inklusi 

Sosial di Perpustakaan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas Fisik Prof.Dr.Soeharso Surakarta” karena perpustakaan tersebut 

bergerak dalam melayani pemustaka yang memiliki kekurangan secara fisik 

maupun keterbelakangan mental dan masalah sosial. Selain itu , Penulis 

menyadari perpustakaan khusus tersebut memiliki peran penting untuk 

pemustaka dalam meningkatkan literasi dan kualitas kehidupan yang lebih 

baik untuk pemustaka dengan sarana dan prasarana yang disediakan dan 

pustakawan yang aktif dalam mendukung peningkatan literasi. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa saja layanan yang ada di perpustakaan khusus BBRSPDF Prof Dr. 

Soeharso untuk mendukung inklusi sosial? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan 

layanan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial?  

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian  ini 

yaitu: 
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1. Untuk mengetahui layanan apa saja yang terdapat di perpustakaan khusus 

BBRSPDF Prof Dr. Soeharso untuk mendukung inklusi sosial 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

mewujudkan layanan perpustakaan khusus berbasis inklusi sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber kajian yang 

diperlukan mahasiswa dalam pengembangan ilmu perpustakaan serta 

dapat menjadi referensi bagi pembaca. 

2. Praktis 

Dapat menambah wawasan tentang perpustakaan khusus berbasis inklusi 

sosial dan menjadi wadah mengembangkan kemampuan menulis karya 

ilmiah. 
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