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ABSTRACT

Social inclusion-based library transformation is a program that involves the active role of the community in various
knowledge transformation activities through optimal use of libraries. Carrying the tagline “library comes to you” and
“text to context”, PUSTAKA presents libraries in the community and applies knowledge from books into real work.
This activity is carried out through information literacy, training, tutorials, and mentoring activities that can improve
skills and have economic value, and have an impact on community welfare. Social inclusion-based library activities
carried out by PUSTAKA since 2019-2021 include: (1) providing agricultural collection resources in various formats
and providing library services according to the needs of users, (2) community empowerment to improve community
knowledge and skills related to agricultural science and technology and encourage farmers and the community to be
able to apply it, and (3) preserve and promote cultural treasures through rare/antiquariat collections owned by
PUSTAKA and the Museum of Land and Agriculture (MTP) which function to protect, develop, utilize collections of
agricultural-related artifacts, and communicate them to the public. The transformation of social inclusion-based
libraries carried out by PUSTAKA focuses on empowering farmers and the agricultural community to support the
realization of the Ministry of Agriculture’s main programs, namely Advanced, Independent, and Modern Agriculture
that improves the welfare of farmers.
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ABSTRAK

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial  merupakan program yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam
beragam aktivitas transformasi pengetahuan melalui pemanfaatan perpustakaan secara optimal. Dengan mengusung
tagline “library comes to you” dan “text to context”, PUSTAKA menghadirkan perpustakaan di lingkungan masyarakat
dan mengaplikasikan pengetahuan dari buku menjadi kerja nyata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui literasi informasi,
pelatihan, tutorial, dan pendampingan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan memiliki nilai ekonomis,
serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan
PUSTAKA sejak tahun 2019-2021, mencakup: (1) penyediaan sumberdaya koleksi pertanian dalam berbagai  format
dan penyediaan layanan perpustakaan sesuai kebutuhan pemustaka, (2) pemberdayaan masyarakat untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait iptek pertanian serta mendorong petani dan masyarakat
untuk dapat mengaplikasikannya, dan (3) melestarikan dan memajukan khazanah budaya melalui koleksi langka/
antikuariat yang dimiliki PUSTAKA dan Museum Tanah dan Pertanian (MTP) yang berfungsi melindungi,
mengembangkan, memanfaatkan koleksi artefak terkait pertanian, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan PUSTAKA menitikberatkan pada pemberdayaan
petani dan masyarakat pertanian untuk mendukung terwujudnya program utama Kementerian Pertanian yaitu Pertanian
Maju, Mandiri, dan Modern yang menyejahterakan petani.

Kata kunci: Tranformasi perpustakaan,  pemberdayaan masyarakat:, inklusi sosial, perpustakaan pertanian
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PENDAHULUAN

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial  merupakan konsep yang revolusioner di perpustakaan,
yaitu program yang melibatkan peran aktif masyarakat lewat bermacam aktivitas transformasi

pengetahuan (transfer knowledge), seperti pelatihan, tutorial, dan pendampingan kegiatan yang memiliki
nilai ekonomis, dan berdampak pada kesejahteraan. Literasi yang diperoleh dari keaktifan membaca bukan
hanya teks namun sudah mampu memahami konteks, fungsi  perpustakaan tidak hanya sekadar baca, tapi
bisa bertransformasi dan membuka usaha, Diharapkan dengan inklusi sosial seseorang bisa menciptakan
lapangan kerja sendiri dan meminimalisir pengangguran dan lahirnya SDM yang unggul dan berdaya saing
untuk  kesejahteraan masyarakat (Bando, 2020).

Pengangguran, kemiskinan dan ketahanan pangan merupakan tantangan yang  muncul akibat pandemi
covid 19, yang perlu diantisipasi oleh berbagai pihak tak terkecuali oleh perpustakaan, program inklusi sosial
menjadi jawaban untuk perpustakaan bertransformasi dalam pengelolaan layanannya, dengan melibatkan
seluruh jenis perpustakaan, tidak hanya menjadi tugas perpustakaan umum dan perpustakaan desa saja,
tapi seluruh jenis perpustakaan berkepentingan untuk terlibat dan berperan aktif  turun ke lapangan  untuk
bersinergi membantu individu dan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri, mengasah keterampilan,
berjejaring antarkomunitas, bahkan pendampingan untuk membuka peluang bisnis bagi masyarakat dengan
berbasis informasi dan pengetahuan dari perpustakaan.

Undang-Undang no. 43 tahun 2007 pasal 2 tentang perpustakaan, menyatakan penyelenggaraan
perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan,
keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Berdasarkan undang-undang tersebut, masyarakat memiliki hak
yang sama dalam memperoleh layanan  dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan secara terukur dan
profesional. Untuk melaksanakan amanah tersebut, Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi
Pertanian (PUSTAKA) sebagai perpustakaan khusus pertanian terbesar di Indonesia, melakukan
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang bertujuan memperkuat peran PUSTAKA  dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama masyarakat pedesaan, khususnya para petani.
Program ini ditujukan untuk  meningkatkan kemampuan literasi petani   dan akses informasi petani yang
berujung peningkatan kreativitas masyarakat. Inklusi sosial juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas
PUSTAKA dalam pengelolaan perpustakaan dan penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
pertanian.

Undang-Undang no. 43 tahun 2007, pasal 5 tentang Perpustakaan mengatur hak, kewajiban masyarakat
terhadap perpustakaan, bahwa; (i) masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta
memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan; (ii) masyarakat di daerah terpencil, terisolasi,
atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus
(iii) masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial
berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-
masing. Dalam pasal ini ditegaskan pentingnya perpustakaan memberikan fasilitas yang memadai untuk
masyarakat berkegiatan tanpa dipungut bayaran.

Program perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan menjadi salah satu peran strategis PUSTAKA
dalam lima tahun ke depan, dimana PUSTAKA harus mampu menjadi pusat pengetahuan pertanian dan
menjamin akses masyarakat terhadap informasi IPTEK pertanian. PUSTAKA diharapkan dapat berperan
dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan mendorong meningkatkan pengetahuan masyarakat
melalui kegiatan membaca. Dengan penguasaan wawasan dan pengetahuan yang baik akan meningkatkan
kreativitas dan inovasi, (Rencana strategis PUSTAKA 2020-2024).

Tulisan ini bertujuan memaparkan  kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan
PUSTAKA sejak tahun 2019-2021, dengan mengusung konsep “Library comes to you” yaitu
perpustakaan hadir di tengah masyarakat, aktif menjemput bola membagikan pengetahuan dan “ text to
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context “ mengaplikasikan teori dan pengetahuan dari buku menjadi kerja nyata. Diharapkan melalui
program perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat mendorong petani Indonesia bertransformasi dari petani
tradisional menjadi petani modern, serta mendukung terwujudnya program utama Kementerian Pertanian
yaitu Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern yang menyejahterakan petani

Transformasi Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial

Menurut Standar Nasional Perpustakaan (SNP) tentang kepustakawanan (Perpustakaan Nasional RI, 2011),
perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga
pemerintah yang menangani atau mempunyai misi di bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya.
Apabila mengacu  pada definisi tersebut ruang gerak perpustakaan khusus terbatas dan ekslusif. Namun
sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan khusus juga mengalami
perubahan dan perluasan baik dalam makna maupun layanannya, dengan bertransformasi melalui perluasan
cakupan layanan dan fungsi perpustakaan. Hal ini memungkinkan terjadinya hilangnya batas-batas fungsi
dan cakupan pengguna dalam perpustakaan khusus (Sembiring & Wijayanti, 2020).

"Inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama
untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara
dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun” (Program
peduli, 2015). Perpustakaan Pertanian Berbasis Inklusi Sosial selain menyediakan berbagai sumber
informasi untuk menggali ilmu dan pengetahuan juga memfasilitasi masyarakat melalui berbagai kegiatan
pelatihan, peningkatan kapasitas/keterampilan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan
upaya tersebut, diharapkan performa dan kapasitas individu yang terlibat dalam pengembangan
perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial meningkat, termasuk sistem dan organisasinya menjadi lebih
kuat dan mapan, sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan perpustakaan dan juga tingkat
kebermanfaatannya bagi masyarakat.

PUSTAKA sebagai perpustakaan pertanian terbesar di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya
agar senantiasa dekat dengan penggunanya. Dengan konsep mengubah text to context, PUSTAKA melalui
perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial, mendorong petani dan masyarakat untuk dapat
memanfaatkan informasi dan teknologi pertanian yang dimiliki PUSTAKA menjadi sesuatu yang bisa
diterapkan  dan diaplikasikan dan berdampak positif pada kesejahteraan .

Menurut Santoso  (2019), transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu peran perpustakaan
sebagai: (1) Pusat ilmu pengetahuan (Inovasi), (2)  Pusat kegiatan masyarakat dan (3) Pusat kebudayaan
(pelestarian dan pemajuan). Ketiga peran tersebut dilaksanakan oleh PUSTAKA dan tercantum dalam
Renstra PUSTAKA 2020-2024. Namun demikian sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya,
PUSTAKA lebih menitikberatkan transformasi berbasis inklui sosial pada pemberdayaan petani dan
masyarakat pertanian untuk mendukung terwujudnya program utama Kementerian Pertanian yaitu
Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern yang menyejahterakan petani.

PUSTAKA Sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan Pertanian

Peran PUSTAKA sebagai pusat ilmu pengetahuan pertanian sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. PUSTAKA
yang berdiri sejak tahun 1842, memiliki sumberdaya koleksi pertanian terbesar di Indonesia, baik dari segi
kualitas maupun kuantitas dengan beragam sumberdaya informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian
(IPTEK) baik dari dalam maupun luar negeri.
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Koleksi yang dimiliki PUSTAKA meliputi koleksi karya cetak, noncetak, elektronis (database) dan
berbagai artefak. Koleksi terbanyak adalah koleksi buku berjumlah 55.262 judul, sedangkan koleksi jurnal/
majalah sebanyak 6.252 judul dengan 108.625 eksemplar. Di samping itu PUSTAKA juga memiliki koleksi
langka/antiquariat bidang pertanian. Koleksi tertua yang dimiliki PUSTAKA terbitan tahun 1815. Dari
6.230 judul koleksi antiquariat, sebanyak 35,5% dari jumlah tersebut telah dialih mediakan/digitasi kedalam
format elektronik. Koleksi lain yang dimiliki PUSTAKA adalah koleksi video pertanian dan karya elektronis
lainnya serta pangkalan data elektronis (Renstra PUSTAKA 2020-2024).

Koleksi digital yang dimiliki PUSTAKA juga cukup lengkap. Melalui portal pertanian PUSTAKA
memiliki erepositori, iTani. Katalog Induk Koleksi Pertanian dan berbagai database informasi teknologi
tepat guna yang bisa diakses secara online. Disamping itu PUSTAKA juga melanggan jurnal online untuk
mendukung pemustakanya.

Selain koleksi informasi dengan berbagai format, PUSTAKA juga memiliki empat tempat yang disertai
layanan dengan keunikan masing-masing sesuai fungsinya yaitu: (1) Gedung PUSTAKA Juanda 20 yang
memiliki koleksi tercetak dan elektronis serta koleksi antiquariat (buku Kuno). Layanan yang disediakan
adalah layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan penelusuran informasi, layanan jurnal online/offline,
layanan informasi terbaru dan terseleksi, layanan bimbingan magang, layanan literasi informasi, layanan
library tour, coworking space; (2) Gedung Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital (P3D),
menyediakan layanan perpustakaan pertanian digital, media pemberdayaan masyarakat, e-resouces, co
working space, audio visual; (3) Museum Tanah dan Pertanian, diakui sebagai museum tanah dan pertanian
tersebesar di Asia Tenggara. Memiliki galeri tanah dan agroklimat, dan lingkungan pertanian, galeri pangan
dan peradaban, galeri kebijakan dan komoditas, galeri peternakan, layanan museum tour, layanan literasi
pertanian tematik dan coworking space; dan (4) Taman Baca Dramaga, berada di pusat aktivitas
masyarakat yang diperuntukkan khusus kenyamanan masyakarat beraktifitas. Taman Baca menyediakan
perpustakaan mini dan menjadi pusat aktifitas bagi masyarakat dengan berbagai kegiatan literasi, bimbingan
dan penyuluhan untuk meningkatkan minat baca sekaligus mengenalkan pertanian secara teoritis dan
aplikasinya.

PUSTAKA sebagai Pusat Kegiatan Masyarakat

Peran lain PUSTAKA tidak hanya sebagai pusat informasi pertanian saja tetapi juga sebagai pusat kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Program inklusi sosial yang dilakukan PUSTAKA adalah lebih mendorong petani dan masyarakat untuk
dapat mengaplikasikan IPTEK dengan harapan masyarakat memiliki wawasan yang lebih luas terkait dengan
bidang pertanian dan dapat berdampak positif bagi mereka dan lingkungannya.

Dalam kurun waktu 2019-2021 berikut beberapa kegiatan inklusi sosial yang telah dilakukan
PUSTAKA dengan melibatkan masyarakat dan stake holder, yaitu: (1) menyediakan bahan informasi
berupa buku-buku pertanian kepada masyarakat di beberapa lokasi potensi pertanian; (2) berbagi informasi
atau literasi dalam rangka transformasi pengetahuan pertanian agar dapat diimplementasikan oleh
masyarakat (text to context); (3) memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dengan
menghadirkan pakar di  bidangnya sesuai kebutuhan masyarakat; (4) menghubungkan komunitas di sekitar
lokasi kegiatan dengan pakar atau ahli yang dapat menambah pengetahuan atau keterampilan mereka dalam
memanfaatkan sumberdayayang ada di lingkungannya sehingga menjadi lebih produktif; dan (5)
memfasilitasi kegiatan komunitas yang ada di lingkungan tersebut dengan menyediakan tempat berkumpul
dan berkegiatan secara gratis.

Salah satu tranformasi perpustakaan yang dilaksanakan PUSTAKA terkait pemberdayaan masyarakat
adalah diresmikannya Laboratorium Perpustakaan Pertanian Berbasis Inklusi Sosial di Taman Baca
PUSTAKA Dramaga pada tahun 2019. Taman Baca PUSTAKA Dramaga merupakan bagian dari ruh
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perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menyediakan beragam koleksi buku,majalah, tempat ini juga
memiliki berbagai macam koleksi tanaman hidroponik sebagai sarana edukasi pemanfaatakan pekarangan
untuk ketahanan keluarga, disamping tempat bagi masyarakat untuk dapat mengaplikasikan teknologi
pertanian yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian, perguruan tinggi dan Institusi lainnya.

Kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan di Taman Baca Darmaga
diantaranya yaitu: (1) penyuluhan informasi pertanian kepada Kelompok Program Keluarga Harapan
(PKH); (2) Berbagai workshop (hidroponik taman, pembuatan media tanam);  (3) pendampingan KWT
untuk Pekarangan Pangan Lestari di Kelurahan Balumbang Jaya; dan (4)  Library in Action: Live Tour
Taman Baca untuk mengenalkan Taman Baca pada masyarakat yang lebih luas

Dalam menjalankan peran dalam pemberdayaan masyarakat PUSTAKA tidak bisa menjalankan peran
sendiri tapi berbagai Kerjasama yang  sangat dibutuhkan untuk saling berbagi kewenangan, fungsi dan
material sehingga pemberdayaan masyarakat bisa  lebih optimal dan dirasakan olkeh masyarakat. Oleh
sebab itu PUSTAKA menjalin Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak sebagai bentuk sinergi dan
kolaborasi untuk mengefektifkan dan menguatkan pelaksanaan program inklusi sosial. Kerjasama yang
sudah dilaksanakan PUSTAKA antara lain yaitu: dengan Perpustakaan Nasional RI, PDDI LIPI, Dinas
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, IPB Bogor, Balai Literasi Braille Indonesia Abiyoso
Kementerian Sosial, Taman Teknologi Cigombong Kabupaten Bogor, Taman Eduwisata Ciharashas
Mulyaharja Kota Bogor, Agrowisata Situ Bolang Kabupaten Indramayu Desa Ciaruteun Ilir Cibungbulang
Kabupaten Bogor dan sekolah-sekolah di sekitar Taman Baca.

Dalam pelaksanaan program inklusi sosial beberapa fasilitas yang disediakan PUSTAKA, sebagai
berikut: 1) konten pertanian dalam bentuk koleksi fisik dan digital untuk memenuhi kebutuhan ilmu
pengetahuan teknologi pertanian dan wawasan bagi pengguna dari seluruh kalangan masyarakat. 2)
berkolaborasi dengan pemangku kepentingan mengembangkan sarana dan prasarana rumah baca/taman
baca/pojok baca sebagai pusat informasi dan edukasi pertanian menyelenggarakan bimbingan literasi
informasi untuk mewujudkan masyarakat yang literate sehingga dapat mengelola informasi secara efektif
sebagai solusi penyelesaian masalah. 3) Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas/
keterampilan bagi petani dan masyarakat untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan.

PUSTAKA sebagai Pusat Kebudayaan

Perpustakaan sebagai pusat kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan khazanah budaya bangsa secara
berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat, dalam lingkup ini PUSTAKA, memiliki koleksi langka/

 Dokumentasi kegiatan inklusi sosial di Taman Baca PUSTAKA Dramaga.
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antikuariat sebanyak 3.082 cantuman, Antikuariat (rare book) 6.230 Judul dalam bentuk fisiknya. Selain
memiliki  koleksi buku antikuariat, sebagai bagian dari kegiatan pelestarian dan pemajuan khazanah budaya
bangsa, PUSTAKA juga memiliki Museum Tanah dan Pertanian (MTP) yang berfungsi melindungi,
mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

Fungsi museum sebagai: (1) pusat edukasi, pendidikan untuk masyarakat. Museum Tanah dan
Pertanian memiliki informasi-informasi koleksi pertanian yang beragam. Masyarakat bisa mengetahui
kehidupan di perkembangan pertanian dari jaman ke jaman melalui informasi-informasi yang tersaji bersama
koleksi museum; (2) museum adalah inspirasi yang memberikan inspirasi masa lalu, kejayaan masa lalu
yang bisa diserap oleh masyarakat ; (3) museum menjadi rumah kebudayaan tertinggi karena masyarakat
bisa melihat karya-karya budaya dan artefak terkait pertanian; (4) museum menjadi tempat interaksi dan
berkomunikasi.

KESIMPULAN

PUSTAKA sebagai perpustakaan pertanian terbesar di Indonesia, telah melakukan transformasi perpustakaan
berbasis inklusi sosial dengan konsep mengubah text to context, untuk mendorong petani dan masyarakat
untuk dapat memanfaatkan informasi dan teknologi pertanian yang dimiliki PUSTAKA, sehingga  menjadi
sesuatu yang bisa diterapkan  dan diaplikasikan dan berdampak positif pada kesejahteraan. Transformasi
perpustakaan berbasis inklusi sosial PUSTAKA mencakup: (1) peran PUSTAKA sebagai Pusat ilmu
pengetahuan (Inovasi),  dengan tersedianya sumberdaya koleksi pertanian yang dimiliki dalam format cetak,
non cetak dan  elektronik/ database dan koleksi artefak. Ditambah empat tempat yang disertai layanan
dengan keunikan masing-masing (2) peran PUSTAKA sebagai Pusat kegiatan masyarakat, dengan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang berkomitmen pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
dengan mendorong petani dan masyarakat untuk dapat mengaplikasikan IPTEK dengan harapan masyarakat
memiliki wawasan yang lebih luas terkait dengan bidang pertanian dan dapat berdampak positif bagi mereka
dan lingkungannya. dan (3) peran PUSTAKA sebagai  Pusat Kebudayaan melalui pelestarian dan pemajuan
khazanah budaya bangsa secara berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat, dalam lingkup ini PUSTAKA,
memiliki koleksi langka/antikuariat dan Museum Tanah dan Pertanian (MTP) yang berfungsi melindungi,
mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial PUSTAKA menitikberatkan pada pemberdayaan
petani dan masyarakat pertanian untuk mendukung terwujudnya program utama Kementerian Pertanian
yaitu Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern yang menyejahterakan petani.
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