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Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab dalam kegagalannya 

aktivitas perpustakaan. Salah satu kegiatannya adalah promosi perpustakaan. 

Promosi ini dilakukan untuk dapat menarik perhatian pemustaka untuk 

berkunjung ke perpustakaan. Namun pada pandemi Covid-19 ini kegiatan promosi 

dalam menarik minat kunjung pemustaka akan sedikit terbatas dengan adanya 

aturan-aturan, dan akan terkendala dengan adanya pembatasan sosial. 

Perpustakaan bisa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana yang 

digunakan dalam promosi perpustakaan, dalam hal ini tentu harus dapat 

menentukan strategi promosi yang tepat untuk menjalankan promosi perpustakaan 

pada masa pandemi Covid-19 ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi 

promosi dan mengetahui kendala promosi yang dihadapi dalam menarik minat 

kunjung pemustaka pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun Subjek penelitian ini adalah pustakawan 

atau staf pelaksana promosi perpustakaan dengan objek penelitian ialah strategi 

promosi perpustakaan dalam menarik minat kunjung pemustaka pada masa 

pandemi covid-19 di Dinas Perpustakaan dan Kearsian Provinsi Kalimantan 

Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian strategi promosi perpustakaan dalam menarik 

minat kunjung pemustaka pada masa pandemi Covid-19 di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan adalah menggunakan dan 

memanfaatkan berbagai media seperti penggunaan aplikasi iKalsel, mengadakan 

kegiatan webinar, pemanfaatan media sosial, dan pemanfaatan laman website. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam mempromosikan perpustakaan dalam 

menarik minat kunjung pemustaka pada masa pandemi Covid-19 adalah 

pelaksanaan kegiatan yang dibatasi dan anggaran dana yang dipotong untuk 

penanganan pandemi Covid-19 ini. 
 


