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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengemas model pengembangan wisata 

pendidikan berdasarkan potensi sejarah perpustakaan Bung Karno. Penelitian 

dilakukan pada Desember 2005 sampai Februari 2006, di Perpustakan Persada 

Bung  Karno,  beralamat  di  Jalan  Kalasan  No.1  Kota  Blitar  66133,  karena 

perpustakaan  ini  berbeda  dengan   perpustakaan  lainnya.  Perpustakaan  ini 

berlatar belakang sejarah. Teknik pengumpulan  data  antara lain : observasi, 

wawancara, kepustakaan dan dokumentasi, diperoleh dari Dinas  Inkomparda 

Kota Blitar dan Perpustakaan Persada Kota Blitar. Teknik analisa data yang 

dipakai yaitu menggunakan metode kualitatif naratif. Data disusun selengkap- 

lengkapnya,   dirinci  dan  dianalisa  berdasarkan  hasil  dari  data  di  lokasi 

penelitian.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  Perpustakaan  Persada  Bung 

Karno sebagai wisata sejarah juga berpotensi menjadi wisata pendidikan. Selain 

melihat wisata sejarah, pengunjung diajak untuk  menikmati koleksi buku yang 

tersedia. 
 

Kata Kunci : Sejarah, Wisata pendidikan, Perpustakaan 

 
PENDAHULUAN 

Wisata  cenderung  berada  dalam  frame  pemikiran  sebagai  suatu  yang 

menyenangkan, tempat – tempat untuk melepas lelah dan berlibur. Dengan makin 

majunya  kehidupan,wisata  tidak  lagi  berada  dalam  frame  yang  sesempit  itu. 

Beragam  sebutan  mulai   bermunculan  mengikuti  kata  wisata  tersebut  sesuai 

kebutuhannya. Mulai dari wisata budaya,wisata sejarah,wista pendidikan,dan lain- 

lain. Karena makin majunya peradaban, maka  manusia pun semakin mengalami 

kemajuan pola berpikirnya. Dari sini unsur pendidikan makin ditekankan. Wisata 

pendidikan menjadi suatu model alternatif untuk hal ini. Saat ini model  wisata 

pendidikan lebih diwujudkan pada sebuah studi lapangan, dengan perpustakaan 

menjadi   acuan  utama.  Perpustakaan  biasanya  mempunyai  beberapa  koleksi 

berupa  buku-buku  ilmu  pengetahuan,jurnal-jurnal  umum,cerita-cerita  fiksi-non 

fiksi,artikel-artikel dan lain sebagainya.  Meskipun ada model wisata pendidikan 

lainnya  seperti  mengadakan  kunjungan  belajar  (study  tour)  ke  tempat-tempat 

pendidikan,  tetapi  perpustakaan  tetap  menjadi  model  wisata  pendidikan  yang 

permanent selama ini. 

Sebagian besar  model  wisata  pendidikan berupa  perpustakaan  terkesan 

monoton dan  membosankan bagi pengunjungnya.  Hal ini disebabkan 

perpustakaan   hanya  menyajikan  menu  yang  monoton  bagi  pengunjungnya, 

contohnya   pengunjung   hanya   disediakan   buku-buku   pada   saat   memasuki 

perpustakaan. Sehingga hanya pengunjung yang benar-benar hobby membaca saja 

yang akan betah berada di perpustakaan. Berdasarkan hal ini, dihadirkan konsep 

perpustakaan yang tidak terkesan monoton bagi pengunjungnya yaitu 
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Perpustakaan Persada Bung Karno Kota Blitar. Perpustakaan Bung Karno Kota 
Blitar  tidak  hanya  menyuguhkan  buku-buku,  tetapi  pengunjung  juga  disuguhi 

beberapa fasilitas lain seperti perpustakaan audio visual, ruang baca ber-AC,ruang 

seminar  dan  yang  paling  penting  ialah  pelayanan  dari  staf  yang  tanggap  dan 

cekatan.Seperti kita tahu bahwa sesuatu yang  disuguhkan dalam bentuk audio 

visual akan lebih menarik minat seseorang daripada yang bersifat manual, karena 

visualisasi tidak akan membosankan. Saat ini Perpustakaan Bung Karno  kurang 

mengadakan  publikasi  yang  bersifat  besar  sehingga  pengunjung  yang  datang 

kebanyakan merupakan wisatawan domestik. Keberadaan Perpustakaan Persada 

Bung Karno di  lingkungan Makam Bung Karno dan di sebelah museum Bung 

Karno menambah keunggulan  Perpustakaan Persada Bung Karno . Selain bisa 

menikmati wisata pendidikan, pengunjung juga bisa menikmati wisata sejarah. 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengemas  model  pengembagan  wisata 

pendidikan, berdasarkan potensi sejarah Perpustakaan Bung Karno. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuaklitatif  naratif  yaitu  metode 

penelitian dengan cara memaparkan cerita dari data-data yang didapat dari lokasi 

penelitian, kemudian  disusun. Penelitian ini berlokasi di Perpustakaan Persada 

Bung Karno Kota Madya Blitar, yang beralamat di jalan Kalasan Nomor 1 Kota 

Blitar   pada   bulan   Desember   2005   sampai   dengan   Pebruari   2006.   teknik 

pengumpulan data menggunakan data primer sebagai berikut: 

1.  Observasi:  mengadakan  pengamatan  langsung  yang  meliputi  pencarian 

data  dan  pengamatan  ruang,yakni  mengamati  keberadaan  perpustakaan 

bung karno dan mencari model wisata pendidikan 

2.  Dokumentasi: peneliti mengumpulkan data-data yang berupa dokumen- 

dokumen atau  arsip-arsip perpustakaan,foto-foto, kliping, Koran, internet 

dan lain sebagainya 

Untuk melengkapi  data  primer  kita juga  menggunakan  data  sekunder  sebagai 

berikut: 

1.  Wawancara:   dilakukan   tanya   jawab   dengan   pihak   atasan   dan   staf 

Perpustakaan  Persada Bung Karno yang dianggap memiliki pengetahuan 

yang  memadai  tentang  persoalan  atau  fenomena  yang  sedang  diamati 

sehingga peneliti mengetahui lebih rinci tentang permasalahan penelitian. 

2.  Kepustakaan: sejumlah buku yang dapat dijadikan acuan pada pra, proses 

dan hasil penelitian. 

Setelah  data  terkumpul  kemudian  data  tersebut  di  analisis  dengan  metode 

kualitatif  naratif yaitu memilah-milah data yang dianggap perlu dan mewakili. 

Kemudian  data  yang  telah  dipilah  disusun  secara  naratif  (cerita  runtut)  dan 

dipaparkan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat penelitian. Penelitian ini 

juga melewati beberapa tahapan kegiatan diantaranya : 

1.  Desember 2005, mengadakan observasi ke lokasi wisata Perpustakaan Persada 

Bung Karno.  Mengurus perijinan ke instansi terkait, kemudian melakukan 

wawancara dengan pihak terkait. 

2.  Januari 2006, melanjutkan proses observasi dengan menambah kegiatan yaitu 

dokumentasi dengan mengambil gambar-gambar Perpustakaan Persada Bung 

Karno. Kami juga melengkapi data yang didapat dengan kegiatan kepustakaan 
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3.  Pebruari 2006, mengerjakan proses akhir yaitu pengolahan data yang didapat 
dalam bentuk  makalah dan data gambar yang didapat dalam bentuk video 

profile. 

 
HASIL PENELITIAN 

Setelah mengadakan penelitian, akhirnya kami mendapatkan fenomena- 

fenomena sejarah yang sangat menarik karena mampu berkolaborsi dengan unsur 

pendidikan. Pengunjung yang datang tidak hanya sekedar melihat obyek wisata, 

tetapi juga diajak untuk mengetahui tentang sejarah hidup dan perjuangan Bung 

Karno dan beberapa tokoh negara sampai akhir  hayatnya. Pengetahuan tentang 

sejarah hidup Bung Karno bisa didapat dari koleksi  perpustakaan, baik berupa 

buku maupun peninggalan-peninggalan sejarah. Perpustakaan dibangun tanggal 7 
Agustus  2003   dan   selesai   3   Juli   2004   sekaligus   merupakan   peresmian 
Perpustakaan tersebut. 

Ide awal pembangunan Perpustakaan Persada Bung Karno berasal dari 

Perpustakaan Nasional RI untuk mengenang jasa Bung Karno sebagai 

Proklamator  RI.  Pembangunan  gedung  Perpustakaan  Persada  Bung  Karno 

memakan biaya  Rp12 miliar, terbagi atas Rp 4,5 miliar anggaran Perpustakaan 

Nasional RI dan Rp7,5 miliar dari Pemkot Blitar. Dana sebesar 12 miliar rupiah 

tersebut  termasuk  untuk  koleksi   buku-bukunya.  Gedung  UPT  Perpustakaan 

Persada Bung Karno diresmikan oleh Megawati Soekarnoputri pada tanggal 3 Juli 

2004. 

Pengunjung Perpustakaan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni 
wilayah   Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jakarta  Bali,  Kalimantan, 

Sumatera, Sulawesi, NTT, serta NTB. Jumlah rata-rata pengunjung baik koleksi 

buku maupun non buku kurang lebih 100 orang/hari, untuk hari libur kurang lebih 

200-500 orang/hari. 

Arsitektur bangunan  Perpustakaan  Persada  Bung  Karno  oleh  Baskoro 

Tedjo,   seorang  dosen  ITB  (Institut  Teknologi  Bandung).  Bentuk  bangunan 

mencontoh peninggalan Candi Penataran. Atap tanpa genteng bermakna”beratap 

langit” yaitu mempunyai cita-cita  tinggi.  Tiang-tiang kokoh yang berjajar dari 

utara ke selatan sebanyak 21 buah dan tinggi 6 meter bermakna tanggal wafatnya 

Bung Karno. 21 ujung yang berbeda-beda di tiap tiang dimaknai sebagai budaya 

yang  berbeda  dari  seluruh  Nusantara.  Relief  pada  dinding  yang  memanjang 

sepanjang  jalan  yang  menghubungkan  antara  Makam  Bung  Karno  dengan 

Perpustakaan  Persada  Bung  Karno.  dari  bahan  perunggu  merupakan  biografi 

Bung Karno dari lahir sampai wafatnya. 

Perpustakaan Persada  Bung  Karno  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis 

(UPT) Perpustakaan Nasional RI berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur   Negara   nomor:   B/141/M.PAN/I.2005  tanggal   20   Januari   tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UPT Perpustakaan Persada Bung Karno dan keputusan 

Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 04 Tahun 2005 tanggal 8 Februari 2005. 

Sebagai  suatu  model  wisata  pendidikan,  Perpustakaan  Persada  Bung 

Karno memiliki Maksud dan Tujuan, antara lain: 

1.  Menyediakan  informasi  lengkap  dan  obyektif  kepada  masyarakat  tentang 

perjalanan hidup Sang Proklamator Bung Karno. 

2.  Menyediakan informasi dan rekaman peristiwa perjuangan Bung Karno 

3.  Pelestarian fakta sejarah perjuangan Bung Karno 
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4.  Memperkaya khasanah wisata Makam Bung Karno sehingga wisatawan dapat 

memperdalam  apresiasinya  tentang  Bung  Karno  melalui  kisah  Sang  Putra 

Fajar di perpustakaan yang lokasinya dekat dekat makam. 

Jumlah  koleksi  buku  dalam  Perpustakaan  ini  kurang  lebih  mencapai 

20.000 buku dari kapasitas koleksi buku sebanyak 40.000 buku. Ada beragam 

jenis koleksi Perpustakaan Persada Bung Karno, diantaranya; 

1. Koleksi khusus (gedung A lantai 1 timur) 

Berupa otobiografi Bung Karno, buku-buku karya Bung Karno, buku-buku 

tentang Bung Karno dan buku-buku tentang lukisan dan patung Bung 

Karno. 

2.  Koleksi Referensi (gedung A lantai 1 timur), berupa: 

a.Kamus 

Antara lain:  kamus  bahasa  (Indonesia,Inggris,Mandarin,Spanyol,Jawa 

Kuno,Tionghoa,  dan  sebagainya),  kamus  elektronika,  fisika,  kimia, 

computer, filsafat, pariwisata, istilah perbankan, dan sebagainya. 

b. Ensiklopedia 

c. Perundang-undangan 

d. Buku-buku langka 

3. Terbitan Berkala (gedung A lantai 1 timur), berupa: 

a. harian c. bacaan anak atau remaja 

b. tabloid 

4. Koleksi Umum (gedung A lantai 2 timur), jenis koleksinya berupa: 

a. karya umum g. ilmu-ilmu terapan (teknologi) 

b.filsafat h. kesenian dan olah raga 
c. agama i. kesusastraan 

d. ilmu-ilmu sosial j. Sejarah dan geografi 

e. bahasa 

f. ilmu-ilmu murni 

5. Koleksi non buku (gedung A lantai 1 barat), berupa: 

a. lukisan Bung Karno 

b.peninggalan Bung Karno berupa baju dan koper 

c. uang seri Bung Karno tahun 1964 

d. serial lukisan Bung Karno di Rengas Dengklok 

sebelum kemerdekaan 

e. foto-foto Bung Karno sejak muda sampai menjadi presiden 

6. Koleksi BOI (Books On Indonesia) di gedung B, berupa; Buku-buku tentang 

Indonesia,  yaitu terbitan dari berbagai negara, sebelum dan sesudah Indonesian 

merdeka. Jenis koleksinya berupa; budaya, geografi, pemerintahan, ekonomi, dan 

lain sebagainya. 

7. Koleksi Audio Visual, berupa: 

a. compact disk (CD) pidato Bung Krno c. teknologi dan sebagainya 

b. ilmu pengetahuan 

 
8. Internet 

website: www.perpusbungkarno.go.id 

E-mail : info@perpusbungkarno.net 

Beberapa koleksi buku dan non buku   dalam Perpustakaan tersebut merupakan 

sumbangan   atau  berasal  dari;  Perpustakaan  Nasional,  Perpustakaan  Mastrip, 

http://www.perpusbungkarno.go.id/
mailto:info@perpusbungkarno.net
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Perpustakaan Ida Ayu, negara-negara lain yang simpatik dengan Bung Karno, 

sumbangan dari masyarakat, dan juga didapat dengan system copy digital. 

Perpustakaan Persada Bung karno menyediakan beberapa fasilitas, 

diantaranya: 

1. Semua ruangan, baik untuk ruang koleksi buku maupun non buku dan ruang 

pertemuan dilengkapi dengan AC. 
2. Ruang Audio Visual (gedung C) 

Untuk menikmati koleksi audio visual dalam bentuk CD dengan kapasitas 100 

orang. 

3. Ruang Seminar (gedung C) 

Untuk kegiatan seminar,talk show, pelatihan singkat, presentasi. Terdapat 2 

ruang dengan kapasitas @50 orang. 

Ada satu ruangan yang hingga kini belum direalisasikan, namun sudah masuk 

dalam  rancangan, yaitu Amphi Theatre, sebuah panggung terbuka di samping 

perpustakaan ini yang  diproyeksikan sebagai tempat penampilan karya budaya 

dan kesenian anak bangsa. 

Karena pengunjung yang kian hari kian bertambah banyak, maka pihak 

staf pengurus  Perpustakaan Persada Bung Karno membuat waktu layanan bagi 

pengunjungnya, yaitu: 

1. Layanan Koleksi Buku 

- dibuka setiap hari pukul 08.00-15.00 wib 

- khusus hari Jumat, istirahat pukul 11.00-13.00 wib. 

2. Layanan non Buku 

- dibuka setiap hari pukul 07.00-17.00 wib 

- khusus hari Jumat, istirahat pukul 11.00-13.00 wib. 

3. Untuk sementara waktu perpustakaan ini masih menggunakan sistem layanan 

tertutup dan koleksi hanya bisa dibaca di tempat. 

Staf Perpustakaan  Bung  Karno  yang  melayani  para  wisatawan  ini 

berjumlah  kurang  lebih  59  orang,  dengan  Status  sebagian  PNS  dan  sebagian 

dengan  status   Dipekerjakan.,waktu  dan  sistem  kerja  staf  pun  sama  dengan 

pegawai lainnya, kecuali hari sabtu diberlakukan sistem shift (bergantian) dengan 

masing-masing 15 orang petugas pelayanan. 

Dari  banyaknya  pengunjung  yang  datang  setiap  harinya,  maka  staf 

pengurus  membuka  layanan  keanggotaan  pada  perpustakaan  ini.  Dan  syarat 

menjadi anggota  Perpustakaan Persada Bung Karno yaitu terbuka untuk seluruh 

warga negara Indonesia berusia 13 tahun ke atas dengan persyaratan administrasi 

sebagai berikut: 

1. Mengisi formulir keanggotaan 

2. menyerahkan kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) 

3. khusus siswa SD harap melampirkan surat keterangan dari sekolah. 

Dengan diajaknya  pengunjung  untuk  belajar  mengetahui  sejarah  Bung 

Karno dan kontribusinya dimasa sekarang , maka wisata sejarah Bung Karno tidak 

menjadi wisata sejarah  belaka tetapi sudah mengalami pengembangan menjadi 

model wisata pendidikan. Pengunjung  diajak aktif untuk mencari tahu tentang 

makna dibalik bangunan sejarah tersebut. 

mailto:@50
mailto:@50
mailto:@50
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KESIMPULAN 
Dalam pembahasan ini wisata sejarah Bung Karno ternyata tidak hanya 

menyuguhkan  suatu  bentuk  bangunan  sejarah  seperti  makam  dan  museum. 

Dengan   keberadaan  Perpustakaan  Persada  Bung  Karno,  akan  menjadi  nilai 

tambah model wisata pendidikan. 

Perpustakaan Persada Bung Karno yang telah mengalami pengembangan 

potensi  dari  wisata sejarah, menjadi model wisata pendidikan mampu memberi 

penjelasan  tentang   makna  tersimpan  pada  bangunan  bersejarah.  Pengunjung 

diajak aktif untuk memahami  dengan berfikir tentang makna sejarah melalui- 

fasilitas-fasilitas yang disediakan. 
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