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Abstrak
Taman Baca Yayasan Rumah Taqwa al-Kausar bertujuan untuk memberikan
sarana bagi anak-anak panti dan masyarakat sekitar dalam menyediakan bahan
bacaan yang berkualitas. Proses pelaksanaan program, mitra memahami dan
dapat menjalankan secara mandiri atas teknologi yang ditransfer melalui
pelatihan dan pendampingan. Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan
dengan baik, maka tim pengusul selalu melakukan evaluasi secara bertahap,
guna memastikan bahwa tahapan yang dilalui berjalan dengan baik. Sehingga
mitra mampu melakukan inventory buku, perbaikan sistem manajemen
perpustakaan, dan pengelolaan proses peminjaman dan pengembalian, yang
selama ini dilakukan dengan bermodal saling percaya dengan melakukan
pencatatan sederhana menggunakan buku besar, selain itu buku yang ada tidak
teregistrasi dan tidak dikelompokkan berdasarkan kode buku, sehingga dengan
program pengabdian masyarakat ini. Mitra mampu pengelolaan perpustakaan
secara profesional dengan memaksimalkan potensi yang terdapat pada
perpustakaan umum yayasan rumah al-Kausar.
Kata Kunci: perpustakaan umum, koleksi buku, gemar membaca

Pendahuluan
Yayasan rumah Taqwa al-Kausar adalah yayasan sosial yang didirikan pada
tahun 2012, yang berlokasi di Perum Bumi Intan Permai No. 8 desa Gebang Kec.
Sidoarjo. Merupakan yayasan sosial yang bergerak di berbagai bidang diantaranya
adalah Perputakaan Umum, yang salah satu tujuannya adalah memberikan bahan
bacaan kepada anak panti, untuk dapat menumbuhkan minat baca, hal ini dikarena
membaca bagi sebagian masyarakat adalah sesuatu yang keniscayaan, sehingga
dengan tingkat ketersediaan buku yang cukup, mendasari Yayasan rumah Taqwa alKausar untuk mengembangkan perputakaan umum yang ada untuk dapat dikelola
dengan baik.
Konsep dasar didirikan Perpustakaan Umum tersebut adalah sebagai upaya
yayasan dalam memberikan literasi kepada penghuni panti dan masyarakat sekitar.
Yang saat awal didirikan hingga sekarang sistem pengelolaan dan manajemen
pengelolaan perpustakaan masih belum dikelola dengan baik.
Sehingga dengan perkembangan waktu, konsep tersebut yaitu sistem
pengelolaan yang sudah dijalankan dirasa tidak relevan yang disebabkan buku
bacaan yang disediakan semakin banyak. Terlebih bahwa masyarakat yang
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membutuhkan literasi bukan hanya didominasi oleh masyarakat dewasa tetapi
remaja dan anak-anak juga di lingkungan panti tetapi juga masyarakat sekitar.

Gambar 1. Yayasan taqwa “Al Kautsar”

Lokasi perputakaan umum yang menempati ruangan di salah satu ruangan di
yayasan diharapkan akan dapat berkembang dan menjadi pusat perputakaan umum
mandiri yayasan yang jika dikelola dengan baik, disertai dengan penerapan sistem
manajemen perpustakaan akan menjadikan perpustakaan umum Yayasan rumah
Taqwa al-Kausar akan berkembang dan menjadi lebih baik.

Gambar 2. Koleksi buku pada yayasan rumah Taqwa al-Kausar

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan utama mitra yaitu kemampuan
melakukan pengelolaan Taman Baca pada yayasan tersebut rendah, hal ini dapat
dilihat dari sproses peminjaman dan pengembalian, belum ada katalog, buku tidak di
registrasi dan belum pernah dilakukan pelatihan pengelolaan perpustakaan terhadap
pengelola dan petugas taman baca.

Gambar 3. Penataan buku pada Taman Baca yayasan rumah Taqwa al-Kausar
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Dengan merujuk pada ketentuan yang ada bahwa Pendidikan nonformal adalah
suatu pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal dan dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang, karena itu program taman baca masyarakat
merupakan salah satu sarana pelengkap bidang pendidikan sehingga
keberadaannya memiliki fungsi yang sama dengan perpustakaan yaitu penyedia
fasilitas baca namun keberadaanya berasal dari masyarakat. Dengan demikian
pengelolaan Taman baca Masyarakat harus di kelola dengan baik, dengan
meningkatkan fasilitas pendukung dan pelatihan sistem pengelolannya.
Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan tersebut adalah pengelolaan
perpustakaan secara profesional akan dapat memaksimalkan potensi taman baca
yayasan rumah al-kausar yang bermanfaat dalam memberikan stemulus guna
peningkatkan gemar membaca yang diikuti adanya profesionalisme pengelolaan
sehingga ke depan akan menjadi rujukan bagi keberadaan taman baca masyarakat
yang ada di Sidoarjo.

Metode Pelaksanaan
Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini di lakukan di
Perum Bumi Intan Permai G-8, Sidoarjo Jawa Timur yang dilaksanana pada bulan
November 2020 sampai dengan Februari 2021.

Gbr 4. Peta lokasi mitra

Khalayak sararan/Mitra Kegiatan adalah Taman baca masyarakat rumah taqwa alkausar, Metode Pengabdian yang dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan
pengelolaan taman baca, pemberian fasilitas pendukung dan melakukan
pendampingan. Indikator Keberhasilan Mitra dengan cara memahami dan
memastikan bahwa mitra mampu menjalankan secara mandiri atas teknologi yang
ditransfer melalui pelatihan dan pendampingan serta selalu melakukan evaluasi
secara bertahap, guna memastikan bahwa tahapan yang dilalui berjalan dengan
baik, sehingga bukan hanya kerjasama tim pengusul saja yang menjadi prioritas
tetapi kerjasama Mitra juga penting.
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Hasil dan Pembahasan
Guna melihat langsung kondisi yang ada pada mitra, maka dalam tahapan ini
dilakukan beberapa tahapan yaitu :
a. Wawancara langsung dengan mitra
Wawancara dilakukan langsung kepada mitra, terkait keberlangsuangan program
dan upaya yang dilakukan untuk keberlajutannya. Dari hasil wawancara yang
dilakukan bahwa mitra perlu perbaikan sistem inventori koleksi buku dengan sistem
yang lebih baik. Sehingga koleksi buku yang dimiliki akan dapat terpantau
distribusinya dan jumlah koleksi yang dimiliki dengan sistem inventori berbasis
teknologi.

Gambar 4. Rapat kesiapan pelaksanaan Abdimas dengan Mitra

b. Observasi ke lapangan
Obervasi ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya perbaikan proses perbaikan
fasilitas pendukung yang dilakukan oleh mitra, sehingga menjadikan proses aktivitas
taman baca akan semakin efektif dan efesien.

Gambar 5. Kondisi taman baca pasca Observasi
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c. Pengadaan kebutuhan mitra
Hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusul
kepada mitra yang meliputi, perbaikan taman baca dengan melakukan sistem
inventori buku dengan melakukan lebeling.

Gambar 6. Proses inventori dan pelebelan buku

Kesimpulan
Pengelolaan perpustakaan secara profesional akan dapat memaksimalkan potensi
Taman Baca Masyarakat yang di miliki oleh yayasan rumah al-kausar, sehingga
mampu memberikan stimulus dalam upaya meningkatkan gemar membaca dan
profesionalisme pengelolaan dan pengelola sehingga ke depan akan menjadi
rujukan bagi perpustakaan umum mandiri yang ada di sidoarjo.
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