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ABSTRAK  

 

Melalui pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi 

Kepulauan Riau diharapkan akan menghasilkan keunggulan kompetitif  melalui 

pelayanan yang bermutu, efesien dan inovatif sehingga dapat memberikan hasil 

dimana pengunjung perpustakaan akan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan,. Pada hakekatnya pelayanan ditujukan untuk mengoptimalkan 

kepuasan para pengunjung, baik itu para pengunjung internal maupun pengunjung 

eksternal. Salah satu sumber daya yang terpenting di Perpustakaan  dalam 

memberikan pelayanan adalah Pustakawan. Pelayanan Perpustakaan merupakan 

tanggungjawab yang diberikan pada pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan meliputi upaya peningkatan minat baca 

masyarakat,sesuai dengan visi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau yaitu “Terwujudnya  Masyarakat  Kepulauan  Riau  yang  

Berbudaya  Melayu, Gemar  Membaca  dan  Sadar  Arsip”.  
Tuntutan yang dirasakan oleh masyarakat/pengunjung terlihat bahwa para 

pegawai dalam bekerja belum sesuai dengan standar yang diharapkan, inilah yang 

menyebabkan citra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau semakin merosot dimata masyarakat dalam memberikan pelayanan yang 

kurang memuaskan.  

Berdasarkan beberapa kondisi diatas penulis merasa perlu adanya suatu 

penelitian secara ilmiah dari teori Adya (2003:31), juga menyebutkan bahwa  

pelayanan meliput,Kemampuan ( Ability ),Sikap ( Attitude ), 

Penampilan ( Appereance ),Perhatian ( Attention ),Perhatian ( attention ),Tindakan 

( Action ),Tanggung jawab ( Accountability ). 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan mengambil Populasi penelitian terdiri dari seluruh pengunjung yang ada 

pada BPAD dengan sempel 5 orang yang dianggap lebih mengetahui tentang 

fenomena pelayanan di BPAD dan seorang key informan yaitu kabid pelayanan 

perpustakaan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive 

Sampling  yaitu Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitiannya. 

Hasil penelitian dari 6 indikator yang menjadi penilaian terhadap 

Pelaksanaan Pelayanan diatas dapat kita ketahui bahwa rata-rata responden  

mengatakan kurang baik, sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pelayanan telah berjalan kurang baik atau belum maksimal. 

 

 

 

 



Kata kunci : Pelayanan yang berkualitas sangat di perlukan untuk meningkatkan 

pelayan publik 

 

ABSTRACT 

 

 

 Through the services of Library and Archives of the Riau Islands province 

is expected to produce a competitive advantage through service quality, efficient 

and innovative so as to provide results that library patrons will be satisfied with 

the services provided,. In essence the service is intended to optimize the 

satisfaction of the visitor, the visitor both internal and external visitors. One of the 

most important resources in the Library is the Librarian in providing services. 

Library Service is a responsibility that is given to the employee in performing the 

work, while the activities undertaken include efforts to increase public interest in 

reading, according to the vision of Libraries and Archives Riau Islands Province 

namely "The realization of the Cultured Society Melayu Riau Islands, Joy of 

Reading and Literacy Archive" .  

 Demands are perceived by the public / visitors appeared that employees in 

the work does not meet the expected standards, this is what causes the image of 

the Library and Archives of Riau Islands province are declining in the eyes of the 

community in providing services unsatisfactory.  

Under some conditions, the writer felt the need for a scientific study of the theory 

of Adya (2003: 31), also mentions that the services covered, Ability, Attitude,  

Appearance, Attention, Action, Responsibility. This type of research in this study 

was a qualitative descriptive study, by taking the study population consisted of all 

diners there on BPAD with sempel 5 people more aware of the phenomenon 

considered in BPAD services and a key informant that the Head of library 

services for sampling using purposive sampling technique someone or something 

that is taken as a sample because researchers assume that someone or something 

that has the information needed for the research.  

The results of the six indicators into an assessment of the implementation of the 

above services can we know that on average respondents said less well, so that in 

this study it can be concluded that the service has been running poorly or not 

maximized.  

 

Keywords: service quality are essential to improve public servants 

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG  

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebagai pengunjung adalah merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara 

sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara.  

Pelayanan  adalah layanan yang berorientasi pada kepuasan pengunjung 

dan memberi layanan melampaui dari yang diharapkan pengunjung. Melalui 

pelayanan  Perpustakaan diharapkan akan menghasilkan keunggulan kompetitif  

melalui pelayanan yang bermutu, efesien dan inovatif sehingga dapat memberikan 



hasil dimana pemustaka akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, hal 

ini sejalan dengan adanya tuntutan masyarakat akan Perpustakaan yang semakin 

meningkat dengan pesat, selaras dengan meningkatnya mutu pendidikan serta 

kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai pemustaka yang diikuti dengan 

pola hidup yang modern. Pada hakekatnya pelayanan ditujukan untuk 

mengoptimalkan kepuasan para pengunjung. 

Dalam Visi Kelembagaan Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia,menetapkan tiga misi dalam pencanangan pembangunan 

Perpustakaan, antara lain : 

1) mengembangkan koleksi perpustakaan di seluruh Indonesia;  

2) mengembangkan layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dan  

3) mengembangkan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana 

serta kompetensi SDM. 

 

Menurut Nawawi (1994:14)  bahwa : 

Manusia yang berkualitas adalah individu yang mampu mendayagunakan 

pengetahuan dan pemahamannya untuk melakukan proses berfikir yang 

kritis, logis, kreatif dan dinamis, sehingga memungkinkan Sumber Daya 

Manusia menjadi lebih produktif. 

Orang yang berkualitas diharapkan mampu untuk melakukan pekerjaannya 

dengan baik sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki yang akhirnya mempunyai 

komitmen organisasi yang tinggi. Komitmen menurut Martyarto dalam konsep 

operasionalnya (2001:10), adalah dorongan dan keinginan yang kuat pada 

pegawai untuk : 

1. Menyelesaikan tugas sesuai dengan standart organisasi; 

2. Meningkatkan kemampuan  individual demi kemajuan organisasi; 

3. Menerima dan mempercayai nilai-nilai serta tujuan organisasi. 

Perpustakaan sebagai institusi pelayanan minat baca kepada masyarakat 

mempunyai Sumber Daya Manusia yang kualitasnya sangat berperan dalam 

pelayanan tersebut. Salah satu sumber daya yang terpenting di Perpustakaan 

dalam memberikan pelayanan adalah pustakawan, menurut Aziz (2006:44) 

bahwa: 

“Pustakawan adalah ahli perpustakaan. Dengan pengertian tersebut 

berarti pustakawan sebagai tenaga yang berkompeten dibidang 

perpustakaan, dokumentasi, dan informasi”.  



 

Selanjutnya Aziz (2006:44) menambahkan bahwa, 

 “Pustakawan merupakan tenaga profesi dalam bidang informasi, 

khususnya informasi publik, informasi yang disediakan  merupakan 

informasi publik melalui lembaga kepustakawanan yang meliputi 

berbagai jenis perpustakaan”.  

Pelayanan perpustakaan merupakan bantuan yang diberikan pada 

pemustaka sebagai media penyampai informasi dapat dengan menggunakan 

berbagai program kemasan informasi dengan aneka penyajian. Dalam dunia 

belajar mengajar atau pendidikan dan pengajaran, peran perpustakaan masih 

menjadi kebutuhan pokok bagi para pendidik dan peneliti. Hal ini dikarenakan 

tidak semua informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah. Berkaitan 

dengan sarana pembelajaran sebagai mitra dalam memperoleh informasi dari 

berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka pustakawan sebagai mediator informasi 

sangat berperan.  Sedangkan kegiatan yang dilakukan meliputi upaya peningkatan 

minat baca serta pemeliharaan perpustakaan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab serta etika profesi.  

Berdasarkan beberapa kondisi diatas penulis merasa perlu adanya suatu 

penelitian secara ilmiah untuk melihat kondisi pelayanan perpustakaan yang ada 

di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ( BPAD ) Provinsi Kepukauan Riau, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : 

“PELAKSANAAN PELAYANAN  DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN 

ARSIP DAERAH (BPAD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU” 

PERUMUSAN MASALAH 

Dari beberapa keadaan dan kondisi objektif yang ada dilatar belakang 

masalah maka dirasakan perlunya pandangan yang jernih dan objektif tentang 

kondisi pelayanan yang sebenarnya ada di Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau, terutama pada bidang pelayanan dimana pegawainya 

merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada pengunjung perpustakaan 

selama 13 jam  yang dibuka mulai jam 08:00 Wib sampai dengan jam 21:00 Wib 

di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya 

tidak dapat kita pungkiri tidak hanya kegagalan dan kekurangan dari petugas 



pelaksana Perpustakaan yang kita ketahui, namun segi positif yang mereka 

lakukan dalam memberikan pelayanan terhadap pengunjung tidak pula sedikit 

telah diperbuat. 

Tidak selamanya upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan 

yang dilaksanakan menemui kegagalan, namun ditemui juga keberhasilan karena 

antar keduanya saling membutuhkan dan terkait. Namun upaya untuk 

meminimalisir kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam pemberian 

pelayanan oleh pegawai terhadap pengunjung perlu mendapat perhatian yang 

serius, hal ini jika dapat dilaksanakan akan memberikan nilai dan citra positif 

yang lebih baik bagi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis merumus permasalahan penelitian 

yang harus dijawab dalam penelitian ini yaitu : 

Bagaimana pelaksanaan pelayanan  di Badan perpustakaan dan 

arsip daerah (BPAD) Provinsi kepulauan Riau ? 

2. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan  : 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pelayanan  di Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan Riau ; 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan  di 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan 

Riau. 

B. KERANGKA TEORI 

Menurut (KEPMENPAN 1993 no. 81) pelayanan adalah suatu bentuk 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, 

daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan BUMD (Badan Usaha Milik 



Daerah) dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Menurut Lukman dan Sugiyanto (2001:5) bahwa pelayanan adalah 

merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pengunjung. 

Menurut Lukman dan Sugiyanto (2001:140) pemerintah sebagai 

lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Sebaliknya, masyarakat sebagai pihak yang memberikan manfaat 

kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan. Aparat sebagai 

pelayan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan seperti yang terdapat 

dalam agenda perilaku pelayanan  sektor publik. Variabel yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

1) Pemerintah yang bertugas melayani; 

2) Masyarakat yang dilayani pemerintah; 

3) Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; 

4) Peralatan atau sasaran pelayanan yang canggih; 

5) Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan; 

6) Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar 

dan asas-asas pelayanan masyarakat; 

7) Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; 

8) Perilaku yang terlibat dalam pelayanan dan masyarakat, apakah masing-

masing menjelaskan fungsi. 

Menurut Boediono (2003:62)  diambil dari bahasa Inggris at the 

premium.  dimaksudkan dengan nilai yang tinggi. Demikian pula dengan “mutu” 

menunjukkan ukuran ketulenan dan keaslian dan seterusnya, yang akhirnya 

pengertian  terkait dengan mutu. Dalam hal pelayanan  berarti pelayanannya 

bermutu. Untuk meningkatkan mutu, berarti meningkatkan kean. Oleh karena itu, 

hakikat dari pelayanan  adalah: 

a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah di bidang pelayanan umum; 

b) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih 

berdayaguna dan berhasil guna (efisien dan efektif); 

c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serata masyarakat 

dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 



Sehingga konsep pelayanan dalam filsafah pelayan adalah 

pengembangan sistm pelayanan perlu dimulai dengan inisiatif, kreatifitas dan 

tanggungjawab untuk menciptakan dinamika kehidupan yang lebih baik lagi bagi 

para pengunjung 

Menurut Sutopo dan Suryanto (2006:10), pelayanan  merupakan 

terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang secara harfiah berarti pelayanan 

yang sangat baik dan atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau 

terbaik, karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh 

instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki 

standar pelayanan, maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan 

menjadi, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani 

(pengunjung). 

Jadi pelayanan  dalam hal ini sesuai dengan harapan pengunjung. 

Tentunya agar kean suatu pelayanan dapat terukur, bagi instansi pemberi 

pelayanan yang belum memiliki standar pelayanan, maka perlu membuat standar 

pelayanan  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) merupakan suatu 

organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan  Minat baca kepada seluruh 

masyarakat, untuk itu agar tercapai suatu tujuan organisasi secara berdaya guna 

dan berhasil guna perlu adanya pembagian, pelimpahan dan kewenangan yang 

jelas diantara orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Menurut 

Syamsi (1991:36), syarat untuk menciptakan organisasi yang sehat perlu disusun 

suatu organisasi yang berpedoman  pada  :  perumusan tujuan  dengan  jelas,  

perbandingan kerja, pembagian kerja dan pelimpahan wewenang serta 

tanggungjawab. 

Agar pembagian kerja, pelimpahan dan wewenang serta tanggung jawab 

yang dikerjakan oleh mereka yang terlibat di BPAD, jelas diperlukan adanya       

struktur organisasi karena dengan struktur/bagan organisasi yang  jelas akan 

memudahkan dalam rentang kewenangan dari masing-masing anggota dalam 

organisasi sehingga mereka akan bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan 

padanya. Hal ini dipertegas oleh pendapat Gibson (1997:99) bahwa bagan 

organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif dan akan menjadi 

bingung bila hal tersebut tidak ada. Struktur organisasi akan berjalan efektif dan 

efesien apabila masing-masing unit organisasi menjalankan perannya.  



Menurut Handayaningrat (1986:42) organisasi adalah suatu sarana / alat 

untuk mencapai tujuan . Oleh karena itu organisasi adalah wadah dari pada orang-

orang yang bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan. Menurut  Robin (1994:4) 

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar 

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar 

yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok 

tujuan. Sedangkan menurut Lubis (1987:1) Organisasi adalah suatu kesatuan 

sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola  

tertentu sehingga setiap anggota dalam organisasi memiliki fungsi dan tugasnya 

masing-masing. 

Begitu pula Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), yang 

merupakan suatu organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan minat baca 

kepada masyarakat harus senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dan pelayanan ini hendaknya diupayakan dengan cara yang 

efesien dan seefektif mungkin. Termasuk didalamnya pembagian kewenangan, 

tugas dan tanggung jawab dari pelayanan  yang merupakan salah satu bagian yang 

terintegral dalam memberikan pelayanan di BPAD Provinsi Kepulauan Riau.    

Pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) 

apa yang diperlukan orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:571) 

pelayanan adalah prihal atau cara melayani, sedangkan pelayan adalah orang yang 

melayani/membantu/pesuruh. 

Selanjutnya Boediono (2003:60) memberikan pengertian pelayanan itu 

sendiri adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu 

yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya 

kepuasan dan keberhasilan.  

Jadi pelayanan adalah cara seseorang memberikan/membantu/menyiapkan 

apa-apa yang diperlukan oleh orang yang memerlukan pelayanan. BPAD Provinsi 

Kepulauan Riau sebagai suatu organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan 

minat baca, agar dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang baik (survive) 

seharusnya mampu memberikan kepada masyarakat pelayanan yang terbaik yang 

dimilikinya atau sering kita kenal dengan istilah pelayanan . Karena itu, 

peningkatan dan perbaikan serta perubahan dalam memberikan pelayanan yang 

lebih baik harus mendapatkan perhatian yang serius dari management BPAD ini. 

Jika hal ini tidak dilakukan maka BPAD akan ditinggalkan oleh masyarakat yang 



membutuhkan pelayanan yang  pada suatu organisasi yang bergerak dibidang 

pelayanan. 

Pelayanan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain dalam bentuk bantuan layanan suatu urusan, 

sehingga orang lain tersebut mendapatkan keringanan atas urusannya. Berbicara 

mengenai pelayanan publik (public service) tidak hanya berhubungan dengan 

sarana dan prasarana melainkan yang lebih penting adalah unsur manusia yang 

memberikan pelayanan. Tuntutan terhadap pelayanan  tidak hanya menyangkut 

kuantitas orang yang dilayani namun lebih penting adalah kualitas pelayanan 

tersebut, dan bagaimana mereka bekerja dalam memberikan pelayanan akan 

memberikan kontribusi bagi suatu organisasi yang lebih besar. Menurut Gibson 

(1996:21) prestasi individu memberikan kontribusi pada prestasi kerja kelompok 

yang seterusnya pada prestasi organisasi. 

Dalam penilaian terhadap tingkat pelayanan, kerangka dasar bagi 

pengukuran tingkat pelayanan  adalah berdasarkan sikap dan penilaian masyarakat 

(pemustaka). Hal ini dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana yang 

bersangkutan sadar dan mengetahui mengenai pelayanan yang diperolehnya serta 

bagaimana kepentingan terhadap pelayanan tersebut. Dengan demikian sikap 

masyarakat itu yang berkenaan dengan aspek kognitifnya dapat diukur melalui 

tingkat kesadaran akan masalah, pengetahuannya akan masalah dan 

kepentingannya akan masalah. 

Sementara itu dari sudut pandang yang lain, Hasan (1986:20) melihat 

terdapat 4 ( empat ) faktor  sebagai akses pelayanan publik.  

Faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Kesadaran akan masalah; 

2. Kesadaran akan sumber yang diperlukan; 

3. Pengetahuan tentang bagaimana dan dimana mendapatkan sumber; 

4. Derajat kepercayaan diri sendiri dalam mendapatkan sumber yang 

diperlukan. 

Sedangkan Hidayat (1986:7) menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

atau kualitas pelayanan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah 

dipenuhinya berbagai persyaratan, spesifikasi dan harapan. Millet (1954:400) 

memasukan kriteria dalam konsepnya mengenai pelayanan yang memuaskan 

(satisfactory service) bagi penyelenggaraan pelayanan publik, disebutkan bahwa, 



“Satisfactory service can have meaning which  fails to include such element as 

equity, timeliness, amplitude, continuity and productivity”,  (pelayanan yang 

memuaskan berarti pelayanan itu bersifat adil merata, tepat waktu, cukup, terus–

menerus dan produktif).  

C. LANDASAN TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan yaitu setiap kegiatan yang manfaatnya dapat diberikan dari 

satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud (intangible) dan 

tidak berakibat pemilikan sesuatu (Kotler, 1985:352). Definisi dari pelayanan itu 

sendiri menurut Sugiarto (2002:216) adalah upaya maksimal yang diberikan oleh 

petugas pelayanan dari sebuah organisasi  untuk memenuhi harapan dan 

kebutuhan pengunjung sehingga tercapai kepuasan. 

Pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) 

apa yang diperlukan orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 1997:571) 

pelayanan adalah prihal atau cara melayani, sedangkan pelayan adalah orang yang 

melayani/membantu/pesuruh.  Selanjutnya  Boediono  (2003:60)  memberikan 

pengertian  pelayanan  itu  sendiri  adalah  suatu  proses  bantuan  kepada  orang  

lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 

interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.   

Millet  (1954:400)  memasukan  kriteria  andalan  dalam  konsepnya 

mengenai  pelayanan  yang  memuaskan  (satisfactory service)  bagi 

penyelenggaraan  pelayanan  publik, disebutkan  bahwa,“Satisfactory  service  

can have  meaning  which    fails  to  include  such  element  as  equity, 

timeliness, amplitude, continuity  and  productivity”, (pelayanan  yang  

memuaskan  berarti pelayanan  itu  bersifat  adil  merata, tepat  waktu, cukup, 

terus–menerus  dan produktif).   

Menurut Moenir (1992 : 40 ) kriteria pelayanan yang baik adalah :  

1.  Kemudahan dalam pengurusan kepentingan.  

2.  Mendapatkan pelayanan yang wajar.  

3.  Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih.  

4.  Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.  



 Guna mengurangi  kendala  yang  ditemui  dalam memberikan  pelayanan  

kepada  masyarakat  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan,  Moenir  (1992:46) 

menyarankan adanya :  

1) Faktor  kesadaran,  yakni  menyangkut  kesadaran  petugas  akan  tugas  dan 

tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan.   

2) Faktor  aturan,  yakni  suatu  ketentuan  yang mengatur  proses  pelayanan  

yang diselenggarakan. Dalam hal ini terdapat lima unsur yang terdiri dari :  

a) Kewenangan.  

b) Pengetahuan dan pengalaman.  

c) Kemampuan bahasa.  

d) Pemahaman oleh pelaksana, dan  

e) Disiplin dalam pelaksanaan.  

Sementara  itu  Sarwoto  (1981:120)  menyebutkan    :Pelayanan  yang 

efesien  selain  harus memenuhi persyaratan  bahwa pelayanan  tersebut 

dihasilkan dengan cara (tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja) yang efesien 

(termudah, paling  ringan,  tercepat,  terhemat  dan  terpendek  jaraknya)  haruslah  

memenuhi persyaratan bahwa pelayanan itu merupakan pelayanan yang :  

1. Berdaya  hasil  (efektif)  yaitu  bahwa  pelayanan  itu  baik  corak  maupun 

kegunaanya  benar- benar  sesuai dengan kebutuhan kegiatan dalam 

mencapai tujuan.  

2. Dapat dipertanggung  jawabkan (validity service) yaitu bahwa pelayanan  

telah diolah  atau  disusun  atas  dasar  data,  fakta,  angka  ataupun  

ketentuan  yang berlaku hingga dapat dipertanggungjawabkan.  

3. Sehat  (sound  service)  yaitu pelayanan disampaikan melalui  hirarkhi dan  

tata hubungan yang telah ditetapkan dalam suasana komunikasi yang baik, 

dan  

4. Memuaskan (satisfactory service) yaitu bahwa pelayanan itu diberikan 

dengan cepat, tepat pada waktunya, rapi serta tanpa kesalahan tekhnis.  

 Selanjutnya  bentuk  dan  sifat  penyelenggaraan pelayanan  menurut 

Boediono  (2003:68)  harus mengandung  sendi  sendi  :  kesederhanaan,  

kejelasan, kepastian,  keamanan,  keterbukaan,  efesiensi,  ekonomis,  keadilan,  

dan  ketepatan waktu. 

 

  



D. PELAKSANAAN PELAYANAN  DI BADAN PERPUSTAKAAN 

DAN ARSIP DAERAH (BPAD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) merupakan suatu organisasi 

yang bertujuan memberikan pelayanan  Minat baca kepada seluruh masyarakat, 

terbukti dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang pada tahun 2013 

sebanyak 38174 pengunjung, sedangkan rata-rata tiap bulannya mencapai 3181 

pengunjung terdiri dari 2125 pengunjung aktif dan 1056 dinyatakan tidak aktif,  

untuk itu agar tercapai suatu tujuan organisasi maka di butuhkan SDM berdaya      

guna dan berhasil guna perlu adanya pembagian, pelimpahan dan kewenangan 

yang jelas diantara orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, harus 

senantiasa meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan 

pelayanan ini hendaknya diupayakan dengan cara yang efesien dan seefektif 

mungkin. Termasuk didalamnya pembagian kewenangan, tugas dan tanggung 

jawab dari pelayanan  yang merupakan salah satu bagian yang terintegral dalam 

memberikan pelayanan di BPAD Provinsi Kepulauan Riau.   

Berikut ini akan dapat kita ketahui jawaban responden tentang 

pelaksanaan pelayanan pelaksanaan pelayanan  di Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Kepulauan Riau, yang dapat dilihat dari : 

1.  KEMAMPUAN (ability) 

Kemampuan (ability) yaitu perilaku atau tindakan yang harus 

dikedepankan ketika menghadapi Pengunjung. Dimana kemampuan ini dapat 

dilihat dari : 

a. Memperkenalkan diri  

b. Menjelaskan perturan dan tata tertib yang ada 

c. Menjelaskan fasilitas yang ada 

d. Terampil dan percaya diri 

Untuk lebih jelas kemampuan (ability) dari masing masing instrumen 

diatas dapat kita lihat dari jawaban responden berikut ini : 

2.  Kemampuan dari setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya 

dengan memperkenalkan diri pada pengunjung selama menjalankan 

tugas. 

 

“Tanggapan responden akan kemampuan memperkenalkan diri selama 

bertugas dalam memberikan pelayanan ; menurut responden 1 petugas biasa-

biasa saja dan tidak ada yang istimewa, responden 2 dan 4 mengungkapkan 

pegawai BPAD memperkenalkan diri kepada  pengunjung, sedangkan 

reponden 3 serta 5 menilai kemampuan pegawi dalam memperkenalkan diri 



dalam memberikan pelayanan masih kurang bahkan cenderung tidak ramah 

hal ini sesuai jawaban responden 5 yang menyatakan terkadang pegawai 

sibuk dengan urusannya masing masing sehingga pengunjung tidak di layani 

dengan semestinya. Seharusnya setiap pemberi pelayanan menunjukkan sikap 

memperkenalkan diri serta senantiasa siap memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pengunjung. Sehingga para pengunjung merasa senang dan 

akan kembali menggunakan jasa layanan yang diberikan. Untuk instrumen 

memperkenalkan diri penulis menyimpulkan masih kurang. 

 

3.  Pegawai menjelaskan peraturan atau tata tertib yang ada di BPAD 

Prov Kepri dengan baik kepada pengunjung. 

 “Tanggapan responden terhadap pegawai dalam menjelaskan 

peraturan dan tata tertip saat memberikan pelayanan; keempat 

responden yaitu responden 1,2,4, dan 5 menjawab cukup 

memberikan penjelasan tentang peraturan dan tata tertip di BPAD, 

misalnya pada saat berkunjung, pengunjung dilarang membawa 

makanan atau minuman ke ruang baca, pemimjaman buku 

perpustakaan hanya berlaku bagi anggota perpustakaan yang 

terdaftar dan bagi yang belum terdaftar menjadi anggota 

perpustakaan hanya bisa membaca buku di area ruang baca. Dan 

responden 3 menjawab terkadang-kadang memberikan penjelasan 

tentang peraturan dan tata tertip, hanya akhir-akhir ini pelayanan di 

BPAD sudah mulai diperbaiki”. Bagaimana pelayanan akan 

maksimal jika pegawi tidak memberikan informsi tentang peraturan 

dan tata tertip di BPAD, pengunjung akan sesuka hatinya karna tidak 

ada yang menjelaskan tentang peraturan dan tata tertip yang ada, hal 

ini pastinya akan merugikan dan membuat pengunjung lain marah. 

Penilaian responden pada instrumen ini cukup memberikan peraturan 

dan tata tertip yang ada.  

4.   Menjelaskan fasilitas yang tersedia di BPAD  

 “Responden menilai tanggapan Pegawai tentang fasilitas yang ada 

diBPAD”. Responden 1 dan 2 menjawab kurang peduli, begitu 

ditanya pengunjung tidak bisa menjawab tentang fasilitas apa saja 

yang ada di BPAD malah cenderung diabaikan atau dibiarkan saja, 

sementara menurut responden 4 dan 5 menjawab pegawai tidak 

pernah menanyakan tentang fasilitas yang ada di BPAD kepada 

pengunjung, sehingga pengunjung bingung fasilitas apa aja yang bisa 

di gunakan di BPAD. Hanya responden 3 saja yang menjawab 

pegawai BPAD menjelaskan tentang fasilitas yanga ada,  

Kesimpulan jawaban responden dari instrumen menjelaskan fasilitas 

yang tersedia di BPAD sangat kurang.  

5.   Pegawai yang terampil dan percaya diri. 

 “Tanggapan responden tenteng pegawai yang tampil dan percaya 

diri dalam melakukan tugasnya; jawaban responden 1 tidak ada 

respon dan cenderung diabaikan, sementara reponden 2,3, dan 4 

menjawab tanggapan dari pegawai BPAD mulai trampil dan percaya 

diri saat menjalankan tugas tapi sedikit lambat, kadang trampil dan 

percaya dirinya hilang, sementara responden 5 menjawab pegawai 

BPAD sangat terampil dalam melaksanakan tugasnya, dan selalu 

percaya diri saat menjelaskan tentang apa saja yang berkaitan dengan 

pelayanan di BPAD”. Tidak semua pegawai yang memeiliki sifat 



terampil dan percaya diri kadang pengunjung masih merasa tidak 

puas melihat pegawai yang kerjaan nya hanya berkumpul kumpul 

membicarakan yang tak jelas. Penilaian responden akan pegawai 

yang terampil dan percaya diri mulai ada perbaikan karakter setip 

pegawai namun cenderung masih diabaikan.  

 

E. PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

 

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Sehingga penelitian ini dapat berguna nantinya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada Bab IV, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1.  Pengunjung merasa kurang puas dengan perilaku atau tindakan yang 

harus dikedepankan ketika menghadapi Pengunjung, atau dengan kata 

lain Kemampuan (ability) dalam melayani baik dari prilaku dant 

tindakan pegawai BPAD dalam menyelenggarakan pelayanan masih 

dianggap kurang.  

2. Pengunjung menilai sikap (attitude) dari pegawai BPAD  dalam  

memberikan pelayanan secara sopan, ramah, penuh perhatian dan 

bersahabat kepada pengunjung, masih dirasakan cukup hal ini sesuai 

dengan jawaban responden yang menyatakan bahwa mereka sudah 

mendapatkan pelayanan dari sikap yang ditunjukkan kepada pengunjung. 

3. Responden/Pengunjung sepakat tidak ditemukan penampilan (appereance) 

yang menarik dari segi berpakayan dan kurang lengkapnya atribut 

pengenalan diri dari pegawai BPAD. Responden menilai penampilan yang 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para Pengunjung 

dengan berupaya memahami keinginan pengunjung masih kurang. 

Pegawai cenderung berpakaian seadanya saja.  

4. Menurut pengunjung perhatian (attention) dari pegawai BPAD sudah baik 

hanya saja perlu ditingkatkan lagi karena jumlah pengunjung yang tidak 

sesuai dengan SDM yang ada maka tidak sepenuhnya bisa terpenuhi, 

termasuk didalamnya lebih mendengarkan keluhan-keluahan, memberikan 

arahan-arahan agar pengunjung merasa diperhatian dan jasa yang 

diberikan kepada pengunjung yang cacat. Responden menilai perhatian 

yang di berikan oleh pegawi BPAD sudah baik. 



5. Responden/pengunjung menilai dalam memberikan tindakan (Action) 

pegawai BPAD dikira masih sangat kurang, baik itu dari tegur sapa 

terhadap pengunjung, tanggap bila di butuhkan, mudah di hubungi bila ada 

yang membutuhkan pertolongan dan tidak tersedianya alat pangil seperti 

Bell, telpon dan lain-lain.  

6.  Pengunjung menilai dari tanggungjawab (accountability) yang diberikan 

oleh pegawai sangat memuaskan pengunjung,mulai dari pengggantian 

shift yang  sesuai dengan jadwal, tanggungjawab terhadap tujuan 

pelayanan, memberikan tindakan yang tegas terhadap pengunjung dan 

tanggungjawab terhadap perkembangan pengunjung dengan mengadakan 

perlombaan-perlombaan yang menarik pengunjung untuk menjadi anggota 

Perpustakaan. Hasilpenilaian Responden terhadap dimensi di atas sangat 

baik.   

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari 6 Dimensi di atas hanya 2 dimensi saja 

yang mengatakan Baik selebihnya masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam 

memberikan pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan oleh Badan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepri dirasakan masih kurang oleh 

pengunjung. 

2.  SARAN 

1. Agar pegawai BPAD lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini pengunjung BPAD. 

2. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) lebih mengkedepankan 

sikap dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. 

3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) harus mampu memberikan 

penampilan yang menarik kepada  pengunjung baik deri segi berpakaian 

dan kelengkapan atribut pakaian yang standar. 

4. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) agar lebih menigkatkan 

lagi perhatiannya sehingga pengunjung lebih merasa di perhatikan. 

5. Pegawai bersedia memberikan perhatian terhadap pelayanan yang lebih 

kepada pengunjung, tidak cukup dengan memberi salam, lebih 

tanggap,mudah dihubungi dan tersedianya alat-alat pangil seperti Bell, 

telpon bila perlu Lift agar pengunjung tidak merasa kesusahan harus turun 

naik tangga untuk memanggil pegawai. 



6. Lebih bertanggungjawab terhadap beban kerja yang telah di berikan 

sehingga memberikan nilai positif terhadap penilaian pengunjung kepada 

pegawai BPAD. 

 Selain itu sebaiknya BPAD segera membuat Standar Pelayanan Minimum 

sebagai dasar dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan, baik itu keputusan dari 

kepala daerah atau paling tidak keputusan Badan. Bagaimana bisa memberikan 

pelayanan maksimal kepada masyarakat jika pedomannya tidak ada, pandangan 

yang dijadikan pedoman atau acuan tidak ada. Sehingga hal ini tidak menjadi citra 

buruk BPAD dimata masyarakat. 
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