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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Dekripsi Wilayah Penelitian 

Sejarah Kota Metro sebagai pusat pemerintah Kecamatan Metro Raya dan 

Ibukota Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian ditingkatkan 

statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 

diremikan sebagai daerah otonomi oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI 

Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama 

dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur. 

Kota Metro sebagai kota kecil berada di antara dua kabupaten, Lampung 

tengah dan Lampung timur. Dengan luas wilayah 66,74 km berpopulasi 

145.471 jiwa, mempunyai visi dan misi sebagai kota pendidikan. Hal ini 

karena ditunjang dengan 13 Perguruan Tinggi yang ada di Metro, dan 

banyaknya sekolah dari tingkat prasekolah sampai menengah atas. 

 

Kota yang baru resmi terpisah dari kabupaten Lampung Tengah pada 27 

April 1999 ini telah berupaya menuju kota pendidikan semenjak tahun 2005. 

Saat itu kepemimpinan kota Metro dipegang oleh Lukman Hakim (walikota 
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sekarang). Dengan anggaran pendidikan sebesar 30% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro. 

 

Posisi Kota Metro yang berada di tengah-tengah Provinsi Lampung  

membuat Kota Metro memiliki daya tarik bagi penduduk luar daerah untuk 

melakukan berbagai aktivitas khususnya untuk memperoleh pelayanan 

pendidikan, kesehatan, serta jasa perkotaan lainnya, termasuk aktivitas 

ekonomi. Selain itu dari sisi kualitas pendidikan cukup berprestasi. 

 

Selanjutnya di Kota Metro juga di tunjang dengan fasilitas penunjang 

pendidikan nonformal, seperti  rumah baca atau griya baca, rumah pintar, 

perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah. Selanjutnya lokasi yang tidak 

begitu luas juga mempengaruhi untuk diarahkan menjadi kota pendidikan.  

 

Pengembangan fasilitas pendidikan sangat diutamakan, dengan 

meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, yaitu  membangun sekolah 

lebih permanen, mengganti atap dari asbes atau seng menjadi genteng. 

Selain fasilitas, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pun dilakukan, 

dengan meningkatkan sumber daya guru-guru dari Sekolah Dasar sampai 

dengan Sekolah Menengah Atas.  

 

Pada periode 2010-2015 Walikota  Lukman Hakim melanjutkan kembali 

visinya. Dalam periode ini tujuannya adalah lebih menajamkan visi tersebut 

dengan menjadikan kota Metro yang unggul dan sejahtera. Semua dapat di 
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lihat dari anak PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini) hingga Perguruan 

Tinggi semua berkualitas. Semua fasilitas berusaha di maksimalkan dari SD, 

SMP, SMA dan lainnya. Faktor sarana prasarana itu penting bagi kemajuan. 

Jadi semua di usahakan secara semaksimal mungkin. 

 

1. Kondisi Geografis Kecamatan Metro Barat 

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1999, yang sebelumnya berstatus Kota Administratif. Pertama terbentuk 

Kota Metro masih terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Metro 

Raya dan Kecamatan Bantul. Setelah otonomi daerah kota Metro yang 

terbentuk mengalami perkembangan, sehingga terjadi pemekaran 

kecamatan. Dari dua kecamatan dimekarkan menjadi lima kecamatan, 

salah satunya adalah Kecamatan Metro Barat. 

 

Kecamatan Metro Barat semula merupakan bagian dari Kecamatan 

Bantul dan sebagian wilayah Kecamatan Metro Raya, yang kemudian 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, 

tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan.  Kecamatan Metro Barat 

menjadi kecamatan definitif. Wilayah Kecamatan Metro Barat meliputi 

empat kelurahan, yaitu Kelurahan Mulyojati. Kelurahan Mulyosari, 

Kelurahan Ganjar Agung dan Kelurahan Ganjar Asri. 

 

Kecamatan Metro Barat yang merupakan bagian Kota Metro secara 

geografis terletak pada 105 17-105 19 Bujur Timur dan 5  6-5  8 
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Lintang Selatan. Luas wilayah Kecamatan Metro Barat 11,28 km 

terletak pada ketinggian 48 m dari permukaan laut, dengan topografi 

secara umum dataran. Jarak dari pusat pemerintahan kota 3 km, dengan 

batas-batas wilayah : 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Metro Pusat dan kecamatan Trimurjo 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Selatan 

c. Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah 

d. Sebelah Timur : Kecamatan Metro Timur 

 

2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Metro Barat 

Penduduk Kecamatan Metro Barat sebagian besar berasal dari suku 

Jawa, karena dalam sejarah Kecamatan Metro Barat pada zaman dahulu 

adalah daerah kolonisasi Belanda, penduduk dari pulau Jawa 

bertransmigrasi dari Jawa ke Lampung pada tahun 1936 dan 

ditempatkan pada bedeng-bedeng. Dari sebuah desa kolonisasi  

akhirnya berkembang menjadi Kota Metro seperti kondisi saat ini. 

 

Populasi penduduk Kecamatan Metro Barat termasuk besar di Kota 

Metro setelah kecamatan Metro Pusat. Selain itu kecamatan Metro 

Barat banyak sarana dan fasilitas umum dan pendidikan yang sangat 

mendukung sebagai perkotaan, seperti terdapat terminal bis antar kota, 

ada 2 rumah sakit swasta yang besar di Kecamatan Metro Barat, yaitu 

rumah sakit Mardi Waluyo dan rumah sakit Muhammadiyah.  
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Tabel 5. Data Jumlah Penduduk  Kecamatan Metro Barat  

No Kelurahan Luas  

(km) 

Jumlah 

KK 

Jumlah Penduduk 

L P L+P 

1. Mulyojati 2,95 2746 3403 3238 6641 

2. Mulyosari 3,03 755 1462 1366 2828 

3. Ganjar Agung 2,88 1591 3569 3409 6978 

4. Ganjar Asri 2,42 1984 4044 3937 7981 

JUMLAH 11,28 7076 12478 12101 24579 

          Data : Monografi Kecamatan Metro Barat  2013 

Wilayah kecamatan Metro Barat termasuk  daerah  pusat  pendidikan di 

Kota Metro, terdapat berbagai sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA 

dan perguruan tinggi , baik milik swasta maupun pemerintah yang 

tersebar di kelurahan-kelurahan. 

 

Tabel 6. Jumlah Pendidikan Umum 

No Jenis Pendidikan Negeri Swasta 

1 2 3 4 

1. Kelompok Bermain - 12 

2. Taman Kanak-kanak 1 9 

3. Sekolah Dasar 9 2 

4. SLTP 1 5 

5. SLTA 1 5 

6. SMK 1 6 

7. Akademi - 2 

8. Perguruan Tinggi - 3 

JUMLAH 13 44 

Data: Monografi Kecamatan Metro Barat 2013 

Selain pendidikan umum, juga terdapat dua pondok pesantren, yaitu 

Raudhatul Qur’an dan Darul A’Mal yang cukup besar di kecamatan 

Metro Barat, yang mempunyai santri dari berbagai daerah di luar Kota 

Metro. Dari data jumlah fasilitas pendidikan yang cukup banyak 

tersebar di Kecamatan Metro Barat, juga membawa dampak ekonomi 

dengan tumbuhnya rumah kos bagi pelajar dan mahasiswa, sehingga 
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kondisi sosial ekonomi Kecamatan Metro Barat sangat mendukung visi 

dan misi Kota Metro sebagai kota pendidikan. 

 

Tabel 7. Data Tingkat Pendidikan di Kecamatan Metro Barat  

N

o 

Tingkat Pendidikan Kelurahan Jumlah 

Mulyojati Mulyosari Ganjar 

Agung 

Ganjar 

Asri 
1. Tidak/Belum sekolah 589 508 996 487 2580 

2. Tidak tamat SD 498 472 271 855 2096 

3. Tamat SD 789 633 1440 945 3807 

4. SLTP/sederajat 1162 551 1551 1682 4946 

5. SLTA/sederajat 2041 672 1987 1914 6614 

6. Diploma I/sederajat 433 27 37 271 768 

7. Akademi/Diploma III 874 31 237 600 1742 

8. Diploma IV/Strata I 186 55 94 1307 1642 

9. Strata II 58 3 19 30 110 

10

. 

Strata III 11 0 3 0 14 

JUMLAH 6641 2952 6635 8091 24579 

Data : Monografi Kecamatan Metro Barat  2013 

Tabel 8. Penduduk menurut kelompok umur  Kecamatan Metro Barat 

 
No Kelompok 

Umur 

Jumlah 

L P L+P 

1. 00-04 1151 1196 2347 

2. 05-09 988 946 1934 

3. 10-14 1076 1042 2118 

4. 15-19 1026 1024 2050 

5. 20-24 1111 1049 2160 

6. 25-29 1268 1009 2277 

7. 30-34 1175 1126 2302 

8. 35-39 1087 1053 2140 

9. 40-44 859 927 1786 

10. 45-49 940 915 1855 

11. 50-54 776 680 1456 

12. 55-59 727 714 1441 

13. > 60 293 420 713 

JUMLAH 12.478 12.101 24.579 

Data: Monografi Kecamatan Metro Barat 2013 
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B. Gambaran Umum Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

Daerah Kota Metro 

1. Visi dan Misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

Daerah Kota Metro  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 07 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah 

Kota Metro , Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 

Kota Metro mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang akuisisi, pelayanan. 

Kearsipan dan dokumentasi. 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

di bidang akuisisi, pelayanan dan dokumentasi. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuisisi, pelayanan, 

kearsipan dan dokumentasi. 

d. Penyelenggaraan kesekretariatan kantor. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Visi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota 

Metro adalah “ Keperpustakawanan dan Dokumen Teladan “. 

Adapun misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 

Kota Metro sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan minat, kebutuhan, kebiasaan dan budaya baca 

masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pengelola 

perpustakaan. 

2. Pengembangan lahan pustaka, peningkatan pelayanan pengguna 

jasa perpustakaan dan kearsipan melalui teknologi informasi. 

3. Menyelenggarakan penilaian, penyimpanan, pengolahan, 

perawatan, pelestarian dan penyajian arsip in aktif dan arsip 

statis dengan sistem teknologi informasi. 

 

2. Bidang Teknis 

2.1 Akuisisi 

a. Menentukan skala prioritas pengadaan koleksi bahan 

pustaka pada presentase pengguna jasa perpustakaan. 

b. Melaksanakan pengolahan koleksi bahan pustaka 

berdasarkan standarisasi. 

c. Menyajikan koleksi bahan pustaka yang sesuai harapan 

pengguna jasa perpustakaan. 

d. Menyelenggarakan penyusunan bibliografi daerah, katalog 

induk daerah bahkan rujukan verupa indeks bibliografi 

subjek, abstrak dan literatur sekunder lainnya. 

 

2.2 Pelayanan 

a. Melakukan survei minat baca terhadap masyarakat. 
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b. Menyelenggarakan layanan sesuai kebutuhan pengguna 

jasa perpustakaan. 

c. Menyelenggarakan layanan referensi sebagai pusat jasa 

informasi penelitian. 

 

3. Sumber Daya Manusia 

Tabel 9. SDM Berdasarkan Struktur Jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Kantor 1 

2. Kasubag tata Usaha 1 

3. Kasie Kearsipan dan Dokumentasi 1 

4. Kasie Akuisisi 1 

5. Kasie Pelayanan 1 

6. Pustakawan Ahli 2 

Sumber : Renstra Kantor Pustakardok 2011-2015 

  Tabel 10. SDM Berdasarkan Jabatan 

No Jabatan Jumlah 

1. Struktural 1 

2. Fungsional 2 

3. Non Struktural 26 

Sumber : Renstra Kantor Pustakardok 2011-2015 

 

4. Telaahan Visi Misi Kota Metro dan Visi Misi Perpustakaan 

Nasional 

Mengacu pada visi Kota Metro “Terwujudnya Kota Pendidikan 

Yang Unggul Dengan Masyarakat Yang Sejahtera”, peran Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Metro dengan 

menyediakan, meningkatkan dan pemerataan kualitas fasilitas yang 

menunjang iklim dan budaya belajar masyarakat, sehingga tercipta 

masyarakat sadar belajar. 
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Untuk mendukung visi misi Perpustakaan Nasional “ Terdepan 

dalam informasi pustaka, menuju indonesia gemar membaca”.  

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota Metro 

berupaya pengembangan perpustakaan, baik sekolah, perguruan 

tinggi maupun masyarakat. Sistem pengembangan perpustakaan 

dengan pola pengembangan spiral bertujuan meningkatkan 

pembinaan dan pengembangan pada semua jenis perpustakaan, 

dengan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kota 

Metro sebagai sentral binaan. 

 

C. Gambaran Umum Pengembangan Minat Baca 

Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana 

diamanatkan dan Undang-undang Dasar 1945, perlu 

ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan 

dan pendayagunaan perpustakaan sampai dengan level terbawah. 

Pemerintah dan pemerintah daerah menfasilitasi dan mendorong 

pembudayaan kegemaran membaca. 

 

Pembudayaan kegemaran membaca dicanangkan pemerintah, karena 

minat baca masyarakat yang masih rendah. Adapun manfaat membaca, 

tidak hanya memperluas cakrawala pengetahuan, tetapi juga ikut 

membentuk sikap mental seseorang, Untuk itu peran perpustakaan, 
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taman bacaan sebagai sarana pendidikan non formal dapat memberikan 

kelangsungan pendidikan sepanjang hayat. 

 

1. Landasan Hukum 

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 45 

c. Undang-undang Nomor 47 Tahun2007 tentang Perpustakaan. 

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 

3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan 

e. Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Dokumentasi 

Daerah Kota Metro 2011-2015. 

 

2. Pola Pengembangan Minat Baca 

Pengembangan minat baca adalah usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat dengan 

cara memperbanyak dan menyebarluaskan secara merata jenis-

jenis koleksi yang dipandang dapat meningkatkan minat baca. 

 

Mengembangkan minat baca cakupan amat luas, mulai dari 

keluarga sampai ke masyarakat. Peran pemerintah mulai dari pusat 

sampai tingkat terendah di daerah sangat besar, sesuai 

kewenangannya masing-masing, yaitu : 
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1. Pemerintah Pusat, menentukan kebijakan dan strategi termasuk 

penyediaan anggaran yang mencakupi. 

2. Pemerintah tingkat provinsi, menetapkan kebijakan dan strategi 

sesuai dengan kewenangannya, termasuk penyediaan anggaran 

operasionalnya. 

3. Pemerintah daerah kota atau kabupaten, menetapkan kebijakan 

dan strategi serta penyediaan anggaran operasional guna 

melancarkan program pengembangan minat baca. 

4. Kecamatan, berada pada posisi penghubung antara pemerintah 

kota atau kabupaten dengan desa atau kelurahan. 

5. Kelurahan, diharapkan menjadi koordinator pengembangan dan 

pembinaan taman-taman bacaan yang ada diwilayahnya. 

 

Pola pengembangan minat baca seharusnya dimulai dari 

lingkungan keluarga, seterusnya dalam lingkungan masyarakat ada 

Rukun Tetangga (RT) ataupun Rukun Kampung (RK) atau Rukun 

Warga (RW), kemudian pemerintah desa atau kelurahan amat besar 

peran dalam mengembangkan minat baca masyarakat. 

 

3. Arah kebijakan 

Sasaran pembinaan yang dituju adalah masyarakat secara 

keseluruhan dalam berbagai lapisan yang ada meliputi segala usia, 

jenis kelamin, jenis dan jenjang pendidikan, jenis pekerjaan atau 

profesi. 
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Kebijakan pembinaan atau pengembangan minat baca masyarakat 

diarahkan melalui lima jalur sebagai berikut : 

1. Pembinaan melalui jalur rumah tangga dan keluarga. 

Pembinaan minat baca melalui jalur rumah tangga merupakan 

tanggung jawab orangtua terhadap anak-anak, bahkan terhadap 

semua anggota keluarga yang termqasuk dalam lingkungan 

keluarga tersebut. 

2. Pembinaan melalui jalur masyarakat dan lingkungan (luar 

sekolah). 

Pembinaan minat baca melalui jalur masyarakat dan 

lingkungan merupakan tanggung jawab tokoh-tokoh 

masyarakat, ketua RT atau RW. Lurah atau Kepala Desa, 

Camat dan Muspida setempat. 

3. Pembinaan melalui jalur pendidikan (sekolah) 

Pembinaan minat baca melalui jalur pendidikan merupakan 

tanggung jawab Kepala Sekolah, Guru termasuk orangtua 

murid. 

4. Pembinaan melalui instansional (perkantoran). 

Pembinaan minat baca melalui jalur instansional menjadi 

tanggung jawab instansi dan perangkat pimpinan pada instansi 

tersebut. 

5. Pembinaan melalui jalur instansi secara fungsional  
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( Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan 

Kabupaten dan Kota). 

Pembinaan minat baca melalui jalur fungsional, merupakan 

tanggung jawab secara nasional dari instansi pembina dalam 

hal ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 

Perpustakaan Provinsi dan perpustakaan Kabupaten atau Kota. 

Perpustakaan Nasional merupakan penggerak utama terhadap 

semua jalur diatas sebagai pemberi motivasi, bimbingan teknis, 

perencanaan, program dan sebagainya. 

 

4. Upaya Peningkatan Minat Baca 

Upaya peningkatan minat baca masyarakat merupakan tanggung 

jawab semua pihak mulai dari pribadi, orangtua (keluarga), 

lingkungan sosial (LSM, Organisasi, tokoh masyarakat, pendidik) 

dan Pemerintah. Keempat komponen tersebut saling bersinggungan 

satu sama lain tidak dapat dipisahkan. 

 

Langkah pembinaan minat baca dapat dilaksanakan melalui lima 

jalur yang telah dikemukakan di atas. Dalam hal ini Peneliti 

menfokuskan pada Jalur Masyarakat dan Lingkungan untuk 

mengevalusi Program Pengembangan Minat Baca. 

 

Langkah pembinaan yang dapat dilakukan melalui jalur 

masyarakat dan lingkungan, yaitu : 
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a. Masyarakat lingkungan RT atau RW atau kelompok hunian desa 

atau kelurahan dan kecamatan menyelenggarakan perpustakaan 

atau taman bacaan di lingkungan masing-masing. 

- Ruangan yang digunakan dapat berupa gardu, sudut masjid, 

sudut kantor kelurahan, sudut rumah warga  

- Koleksi buku bacaan sebaiknya terdiri dari koleksi untuk 

semua tingkatan dan lapisan masyarakat. Perolehan dapat 

secara bergotong royong, kerjasama dengan perpustakaan 

keliling untuk menambah koleksi. 

- Tenaga penyelenggara 

b. Ketua RT atau RW. Lurah atau Kepala desa, Camat setempat 

membuat program kunjungan perpustakaan bagi warganya dan 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan 

pembinaan minat dan kebiasaan membaca, seperti : 

- ceramah pentingnya perpustakaan, 

- mengadakan kegiatan lomba yang berkaitan dengan minat 

baca, seperti lomba bercerita, lomba kliping, lomba baca 

puisi, lomba membaca cepat dan sebagainya. 

c. Lomba desa atau kelurahan berprestasi sebaiknya memasukkan 

kriteria penilaian perpustakaan dalam menentukan pemenang. 

d. Para pemuka masyarakat dalam pertemuan warga RT atau RW, 

kelurahan, kenduri, arisan sebaiknya membicarakan juga tentang 

keberhasilan tokoh-tokoh nasional, lokal dan sebagainya yang 

sukses karena banyak membaca. 
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5. Program Pengembangan Minat Baca Di Kecamatan Metro 

Barat melalui Rumah Pintar, Perpustakaan Kelurahan, Griya 

baca, Perpustakaan keliling 

 

Program pengembangan minat baca yang merupakan program 

kerja dari Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota 

Metro, tidak terlepas dari program Nasional “ Indonesia Gemar 

Membaca “ yang merupakan visi perpustakaan nasional yang 

menjadi dasar  atau acuan perpustakaan di provinsi, kabupaten dan 

kota di seluruh Indonesia. 

 

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

perpustakaan pada pasal 48  disebutkan : 

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui 

keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. 

(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan 

berkualitas. 

(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan 

mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai 

proses pembelajaran. 

(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
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penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang 

mudah dijangkau, murah dan bermutu. 

 

Program pengembangan minat baca dengan melakukan pembinaan 

dan rintisan rumah pintar, perpustakaan daerah, perpustakaan 

sekolah, perpustakaan keliling, serta lomba-lomba yang dapat 

meningkatkan minat baca. Selain itu ada taman bacaan dan griya 

baca yang didirikan oleh masyarakat, swadaya masyarakat sendiri.  

 

Kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan 

minat baca di Kecamatan Metro Barat, antara lain melalui : 

a.   Perpustakaan Keliling 

Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya visi dan misi Kota 

Metro, Perpustakaan Juga mengadakan Pelayanan Keliling 

yang meliputi :  

1. Perpustakaan keliling (PUSLING) ke sekolah-sekolah Se-

Kota Metro. 

2. Perpustakaan keliling (PUSLING) ke Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS). 

3. Perpustakaan keliling (PUSLING) ke Rumah Pintar di 22 

Kelurahan. 

4. Perpustakaan keliling (PUSLING) Car Free Day hari 

Minggu Pagi. 

5. Perpustakaan keliling (PUSLING) Malam Minggu. 
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6. Perpustakaan keliling (PUSLING) ke Posyandu. 

 

Serta Kegiatan lain yang tidak terjadwal seperti :  

1. Pada Event-event Pemerintah Kota Metro seperti 

Lomba-lomba Kelurahan, Kesrak ,KB, PKK dan UKS 

2. Pada Even-event Pameran Pemerintah Kota Metro  

 

b.   Perpustakaan Kelurahan/Rumah Pintar 

Berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perpustakaan desa/kelurahan 

berkedudukan dan diselenggarakan di setiap desa/kelurahan. 

Fungsi utama perpustakaan desa/ kelurahan adalah  “sebagai 

lembaga layanan bahan pustaka dan informasi kepada 

masyarakat untuk kepentingan pendidikan, informasi, 

penerangan, dan rekreasi” 

 

Perpustakaaan Nasional Republik Indonesia telah 

mengeluarkan standar perpustakaan desa/kelurahan. 

Perpustakaan desa/kelurahan adalah perpustakaan yang berada 

di desa/kelurahan dengan ciri-ciri sebagai berikut :1) Koleksi 

perpustakaan dikembangkan untuk menunjang kebutuhhan 

masyarakat, 2) Jenis koleksi terdiri dari karya cetak dan karya 

rekam, 3) Memiliki koleksi setidak-tidaknya 1000 judul, 4) 

Penambahan koleksi buku setkurang-kurangnya 2 % setiap 
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tahun, 5) Menyediakan surat kabar setidaknya 1 judul secara 

berkala, 6) Menyediakan majalah setidaknya 1 judul secara 

berkala, 7) Perpustakaan mengadakan pencacahan koleksi 

secara berkala, 8) Perpustakaan mengadakan penyiangan 

koleksi secara berkala 

 

Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan harus disepakati 

oleh masyarakat melalui proses musyawarah di dalam forum 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan mengikut sertakan 

lembaga pendidikan yang ada. Pembentukan perpustakaan 

desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan pembentukan 

perpustakaan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten / Kota. 

 

Perpustakaan yang didirikan  di  setiap kelurahan  di Kota 

Metro disebut dengan rumah pintar. Pengelolaan perpustakaan 

kelurahan atau rumah pintar diserahkan kepada masyarakat. 

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan pasal 43 disebutkan , bahwa masyarakat berperan 

serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, 

pengembangan dan pengawasan perpustakaan. 

  

Saat ini yang sedang dikembangkan adalah model rumah pintar 

yang mengacu pada program rumah pintar yang dicanangkan 
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oleh Ani Yudoyono dalam SIKIB (Persatuan Isteri Kabinet 

Indonesia Bersatu). Misi Rumah Pintar adalah: 1) 

Meningkatkan  minat baca masyarakat, 2) Mengembangkan 

potensi anak usia dini, 3) Memberantas buta aksara, 4) 

Mengembangkan ketrampilan masyarakat berbasis potensi 

lokal, 5) Mengenalkan teknologi dan informasi, 6) 

Melestarikan budaya setempat 

 

Tujuan dari kegiatan Rumah Pintar adalah 

1. Menciptakan masyarakat yang berpengetahuan 

2. Memberdayakan masyarakat 

3. Menjangkau masyarakat yang belum terjangkau layanan 

pendidikan 

4. Membantu pemerintah dalam memberikan pemerataan 

pendidikan 

5. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat terhadap 

pendidikan 

6. Memberikan peluang usaha dan peluang kerja bagi 

masyarakat 

7. Meningkatkan taraf hidup masyarakat 

  

Rumah Pintar adalah  “Rumah Pendidikan “ untuk 

masyarakat berfungsi bagi : 

1. Anak-Anak 
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2. Perempuan 

Pemberdayaan kaum perempuan dengan segala potensi 

yang dimiliki melalui pelatihan dan pendidikan di sentra-

sentra, khususnya sentra kriya. 

3. Ekonomi Keluarga   

Sebagai tempat untuk memacu kreativitas  guna 

mempertahankan dan melestarikan budaya lokal. 

4. Pengembangan Kewirausahaan 

Menumbuhkembangkan masyarakat untuk memiliki 

kemampuan dalam berwirausaha. Termasuk di dalamnya 

menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekitar sehingga tercipta 

masyarakat yang sejahtera. 

 

Sasaran dari program  Rumah Pintar adalah kelompok 

masyarakat yang terdiri dari anak-anak , remaja,  kaum 

perempuan dan lansia. Penanggungjawab adalah lembaga 

pemerintah, swasta, organisasi maupun Yayasan. Pengelola 

adalah orang yang yang ditunjuk oleh Penanggung jawab 

untuk memimpin atau menjalankan program-program yang 

dijalankan Rumah Pintar. 
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c. Griya Baca Komunitas/Taman Bacaan Masyarakat 

Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan pasal 49 disebutkan : Pemerintah, pemerintah 

daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan 

masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan 

kegemaran membaca. 

 

Sejumlah masyarakat di Kota Metro mendukung visi dan misi 

Kota Metro sebagai kota pendidikan, dengan mendirikan 

rumah baca yang disebut sebagai griya baca komunitas 

dibawah Maarif Institut yang tersebar hampir diseluruh 

kelurahan. Di wilayah Kecamatan Metro Barat baru terdapat 

tiga griya baca, yaitu di Kelurahan Ganjar Agung, Kelurahan 

Ganjar Asri dan Kelurahan Mulyosari. 

 

Adapun Fungsi dari Griya Baca Komunitas yaitu sebagai        

1) pusat belajar dan pembelajaran komunitas, 2) pusat 

pelatihan & pengembangan ketrampilan komunitas, 3) pusat 

pengembangan potensi kewirausahaan dan ekonomi komunitas 

untuk mendorong berdirinya kelompok-kelompok usaha 

ekonomi produktif masyarakat berupa KUB (Kelompok Usaha 

Bersama) dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro). 

 



81 
 

Griya baca merupakan swadaya masyarakat yang didukung 

oleh pemerintah Kota Metro dengan memberikan bantuan 

berupa buku bacaan, baik atas nama pemerintah kota maupun 

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro. 

Selain itu juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang 

merupakan kerjasama griya baca dengan Kantor Perpustakaan, 

Arsip dan Dokumentasi Kota Metro. 

 


