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KATA PENGANTAR

erpustakaan umum sering diibaratkan sebagai
universitas
rakyat,
maksudnya
ialah
bahwa
perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan
bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai
informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya sebagai
sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu
pengetahuan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena
posisinya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa
sangat strategis, karena fungsinya melayani semua lapisan
masyarakat untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu
pengetahuan tanpa persyaratan dan tanpa membayar.

•

Perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan yang
sangat demokratis karena menyediakan sumber belajar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya
tanpa membedakan suku bangsa, ras, agama ya ng dianut,
jenis kelamin, tingkatan sosial dan umur. Perpustakaan
umum menyediakan bahan bacaan dan sumber belajar
lainnya bagi semua tingkatan umum, yaitu bagi anak-anak,
remaja, dewasa dan lanjut usia, baik laki-laki maupun
perempuan.
Apabila perpustakaan umum dikelola dengan baik dan
keberadaannya dapat dijangkau oleh masyarakat maka
perpustakaan umum dapat berfungsi sebagai lembaga
pendidikan yang sangat menunjang konsep pendidikan
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seumur hidup dan mengakselerasi usaha mencerdaskan
bangsa menuju masyarakat madani.
Untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan umum dan
keberadaannya dapat dijangkau oleh masyarakat maka
diperlukan layanan perpustakaan keliling sebagai bentuk
perpanjangan tangan layanan perpustakaan umum.
Buku pedoman ini merupakan tuntunan sederhana bagi
penyelengga raan Perpustakaan Keliling. Semoga dapat
memberi arahan penjelasan yang berkaitan dengan
pendirian, pengelolaan dan fungsi-fungsi, serta peranan
perpustakaan umum bagi kemajuan masyarakat.

t
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A. Latar Belakang

Dalam menciptakan masyarakat membaca dan masyarakat
belajar

(Reading

Society)

peran

perpustakaan

keliling

menjadi sangat penting dan strategis. Perpustakaan keliling
berfungsi

mendekatkan

informasi

kepada

masyarakat

pemakai (pemustaka) yang tidak terjangkau oleh layanan
perpustakaan menetap.
Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau,
maka perpustakaan keliling sangat dimungkinkan tidak hanya
dioperasikan dengan alat transportasi darat tetapi juga
perairan. Perpustakaan kelilling darat sangat diperlukan
untuk menjangkau masyarakat terpencil dan pedalaman,
maka

untuk pemerataan layanan perpustakaan

umum

diperlukan keberadaan perpustakaan keliling, baik di darat
maupun di perairan.
Hal ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 43
tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 22 ayat (5), yang
mef)gamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi
dan/atau

kabupaten/kota

melaksanakan

layanan

perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau
oleh layanan perpustakaan menetap.
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Menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang No. 43
tahun 2007, terkait

upaya pengembangan

perpustakaan

keliling sebagai sarana memperluas jangkauan layanan
kepada masyarakat terus dilaksanakan sampai sekarang
dengan program bantuan mobil perpustakaan keliling di
provinsi dan kabupaten/kota.
Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 Perpustakaan
Nasional

Rl

telah

menyerahkan

sebanyak

528

unit

perpustakaan keliling roda empat lengkap dengan koleksinya
kepada Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Umum
Kabupaten/Kota. Layanan perpustakaan keliling menjadi
suatu

kebutuhan

penting

dalam

rangka

peningkatan

pengetahuan bagi masyarakat dan meningkatkan minat baca
masyarakat menuju budaya baca dalam kerangka ikut serta
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mengingat betapa pentingnya keberadaan perpustakaan
keli li ng sebagai salah satu sarana/media meningkatkan minat
baca masyarakat, maka Perpustakaan Nasional Rl sebagai
instansi pembina semua jenis perpustakaan memandang
perlu

menyusun

Perpusta kaan Keliling

Buku

Pedoman

Penyelenggaraan

sebagai bahan acuan atau petunjuk

penyelenggaraan perpustakaan keliling di Indonesia.

2
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B. Dasar Hukum
1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba ran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambaha n
Lembaran Negara Nomor 4484);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4774);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publ ik;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);
5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741);
6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun

2014

tentang

Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo r 103
Tahun

2001

tentang

Kedudukan,

([>etfoman Penyefenggaraan Perpustaf<szan 1(ftfiling

Tugas,

Fungsi,

3

Kewenangan,

Struktur

Organisasi,

dan

Tata

Kerja

Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Lembaga Non Departemen, sebagaimana telah diubah
beberapa

kali

dengan

Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2013;
9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Tahun

Anggaran 2014;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum;
11. Keputusan

Kepala

Perpustakaan

Nasional

Republik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2012;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur ·Negara
Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2002 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya .
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C. Tujuan Penulisan
Buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai buku
pegangan atau pedoman bagi penyelenggara perpustakaan
keliling baik pemerintah maupun swasta tentang berbagai
aspek

dan

kegiatan

yang

perlu

dilaksanakan

dalam

penyelenggaraan layanan perpustakaan keliling.
D. lstilah dan Definisi
Bahan perpustakaan
Semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
Belanja per kapita
Besarnya jumlah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk
setiap orang penduduk di wilayah Kabupaten/Kota
terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
Kerjasama perpustakaan
Kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, fasilitas, dan
layanan
perpustakaan-perpustakaan
yang
terlibat
kerjasama
untuk memenuhi
kebutuhan
informasi
pemustaka.
Koleksi perpustakaan
Semua sumber informasi perpustakaan dalam bentuk
karya cetak dan/atau karya rekam.
Layanan informasi
Bagian dari layanan perpustakaan yang diselenggarakan
untuk dapat memberikan bantuan, saran dan layanan lain
kepada pemustaka perpustakaan.

<Petfoman Penyefenegaraan PerpustaR..szan 1(ftfifing
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Layanan informasi
Bagian dari layanan perpustakaan yang diselenggarakan
untuk dapat memberikan bantuan, saran dan layanan lain
kepada pengguna perpustakaan.
Layanan perpustakaan
Jasa yang diberikan kepada pemustaka untuk memperoleh
informasi dari sumber informasi yang ada di perpustakaan.
Layanan teknis
Segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan
pengadaan, pengorganisasian, dan pengolahan koleksi
perpustakaan agar dapat didayagunakan.
Literasi informasi (information literacy)
Kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi
diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan,
mengevaluasi,
dan
menggunakan
informasi
yang
diperlukan dengan efektif

Masyarakat
Setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang
berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian
dan peranan dalam bidang perpustakaan .
Organisasi profesi pustakawan
Perkumpulan yang berbadan hukum yang didirjkan .oleh
pustakawan untuk mengembangkan profesionalisme
kepustakawanan.

6
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Pelestarian koleksi perpustakaan
Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bahan perpustakaan
baik dalam bentuk fisik asli maupun dalam bentuk alih
media.

Pemerintah pusat (pemerintah)
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah
Gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemustaka
Perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga
yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Pendidikan pemustaka
Seluruh kegiatan di perpustakaan yang berkaitan dengan
pemberian informasi kepada pemustaka perpustakaan
bagaimana mendapatkan kemungkinan yang terbaik dalam
penggunaan sumber, layanan dan fasilitas perpustakaan.
Kegiatan ini dapat diberikan baik dalam bentuk instruksi
formal maupun informal oleh pustakawan atau staf
perpustakaan secara perseorangan maupun dalam
kelompok. Termasuk didalamnya tutorial secara online,
materi audio visual dan panduan tercetak, serta
pathfinder.

Perpustakaan
lnstitusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem
yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,

<Peaoman <PenyeCenggaraan PerpustaR.,_aan 1{J!filine
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penelitian, pelestarian,
pemustaka.

informasi,

dan

rekreasi

bagi

Perpustakaan keliling
Perluasan layanan dari perpustakaan umum menggunakan
sarana transportasi (kendaraan), baik darat maupun
perairan, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas
penunjang layanan tersebut guna menjangkau para
pemustaka yang lokasinya di luar jangkauan layanan
stasioner perpustakaan .
Perpustakaan umum
Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas
sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan
status sosial-ekonomi.
Perpustakaan kabupaten/kota
Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah
kabupaten/kota
guna
melaksanakan
pengembangan perpustakaan di wilayah provinsi dan
memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayahnya
sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan
status sosial-ekonomi.
Pustakawan
Seseorang yang memiliki kompetensi kepustakawanan
•
yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan
kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan.
Bagian
dari
pekerjaan
pelayanan
perpustakaan di antaranya termasuk pemasyarakatan dan

8
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penyebaran
informasi.

•

Jasa

perpustakaan,

dokumentasi

dan

Sarana dan prasarana
Segala
sesuatu
yang menunjang penyelenggaraan
perpustakaan, yang meliputi gedung dan perabot
perpustakaan.
Sumber daya perpustakaan
Semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang
dimiliki dan/atau dikuasai perpustakaan.
Tenaga perpustakaan
Sumber daya manusia yang bekerja di perpustakaan yang
terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
Tenaga teknis perpustakaan
Tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung
pelaksanaan fungsi perpustakaan.

E.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan penggunaan pedoman
ini disusun sebagai berikut :
BAB I

Pendahuluan
Dalam bab ini digambarkan latar belakang dan
sistematika bahasan meliputi dasar hukum, tujuan
penulisan yang hendak dicapai, istilah dan definisi
sebagai acuan yang perlu

diketahui/digunakan

dalam buku pedoman ini.
BAB II

Koleksi Perpustakaan Keliling

{f'etfoman PenyeCenggaraan Perpustal{gan 'l(Jfifing

9

Bab ini membahas tentang pengertian koleksi,
pengembangan koleksi, perawatan dan penyiangan
koleksi perpustakaan keliling.
BAB Ill

Layanan Perpustakaan Keliling
Bab ini membahas tentang jenis layanan, program
layanan,

jenis

kendaraan,

perlengkapan

dan

statistik layanan perpustakaan keliling.
BAB IV

Sumber Daya Perpustakaan Keliling
Bab ini membahas tentang tenaga perpustakaan
dan pembinaan t enaga perpustakaan.

BABV

Pengelolaan Perpustakaan
Bab

ini

pengelolaan

membahas

tentang

perpustakaan,

perencanaan,

pengawasan

dan

anggaran.
BAB VI

10
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BAB II
KOLEKSI PERPUSTAKAAN KELILING
A. Jenis Koleksi
Jenis koleksi perpustakaan keliling harus terdiri dari berbagai
disiplin

ilmu

yang

mengakomodasi

semua

kebutuhan

masyarakat, termasuk kebutuhan para penyandang cacat.
Jenis koleksi yang minimal harus dimiliki oleh perpustakaan
antara lain :
1.

Koleksi umum;
Koleksi umum biasanya terdiri atas cakupan subjek dalam
klasifikasi desimal Dewey (DDC) mulai dari notasi 000-900.
Koleksi ini pada umumnya bisa diakses dan dilayankan
kepada

pemustaka.

Berdasarkan

kategori

usia

pemustakanya, dibagi menjadi :
(a) koleksi anak,
(b) koleksi remaja,
(c) koleksi dewasa.
Berdasarkan kategori formatnya, terdiri atas :
(a) koleksi tercetak
(b) koleksi noncetak, bisa berupa berkas elektronik,
mikrofilm, mikrofis, cakram (disk), kaset, videotape,
cartridge, dan masih banyak lagi.
2.

Koleksi referens/rujukan;
Buku referensi/rujukan adalah buku yang digunakan
sebagai

sumber

informasi

C1'edoman PenyeCenggaraan CJ>erpustak_aan 'l(ftfiling

bagi

pemustaka,

untuk
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memperoleh

pengetahuan

tambahan

tentang

suatu

terdiri

dari

bidang ilmu atau keterampilan.
Koleksi

referens

sekurang-kurangnya

ensklopedi, direktori, handbook/manual,

kamus, dan

indeks majalah. Koleksi ini diletakkan di ruang tersendiri
dan terpisah dari koleksi umum serta tidak dilayankan dan
hanya boleh dibaca di tempat. Berdasarkan kategori
usianya, dibagi menjadi :
{a) koleksi referensi anak,
{b) koleksi referensi remaja/dewasa.
3.

Koleksi terbitan berkala;
Koleksi terbitan berkala biasanya dilanggan berdasarkan
periode yang telah ditentukan {harian, bulanan, tahunan) .
Berdasarkan jenisnya, koleksi ini dibagi menjadi :
(a) koleksi terbitan berkala ilmiah, misalnya jurnal, ejournal;
{b) koleksi terbitan berkala populer, misalnya surat kabar
nasional/lokal, majalah, tabloid, dan sebagainya.

Koleksi perpustakaan keliling terdiri atas:
1.

Koleksi karya cetak:
Buku terdiri atas:
a.

Fiksi:

buku

yang

ditulis

berdasarkan

imajinasi

pengarang dalam bentuk cerita. Buku bacaan fiksi
yang baik dapat memberikan pendidikan dan hiburan
sehat.
b.

Fiksi ilmiah : buku bacaan yang ditulis berdasarkan
imajinasi penulis dalam bentuk cerita yang dapat
mempengaruhi pengembangan daya pikir ilmiah.

12

CFeaoman (]>enyelenggaraan CFerpustaftaan 1(ftfi£ing

c.

Non fiksi: buku bacaan yang ditulis berdasarkan
kondisi

nyata/

faktual,

pengembangan

teori,

penemuan ilmu pengetahuan baru yang sifatnya
umum.
d.

Referensi/Rujukan
Buku referensi/rujukan adalah buku yang digunakan
sebagai sumber informasi bagi pemustaka, untuk
memperoleh pengetahuan tambahan tentang suatu
bidang ilmu atau keterampilan.

e.

Terbitan
diterbitkan

berkala adalah jenis
terus

menerus,

terbitan yang
dengan

jangka

waktu/kala terbit tertentu . Jenis terbitan berkala ini
antara lain majalah, surat kabar, tabloid, dan jurnal.
Majalah, jurnal, dan tabloid mempunyai jangka
waktu terbit mingguan, dua mingguan, bulanan, atau
tri wulan, surat kabar mempunyai jangka waktu
terbit harian atau mingguan.
f.

Koleksi karya rekam : hasil karya yang disimpan
dalam media mikro film, slide, audio visual dan
digital, seperti kaset, CD (compact disk), video, buku
elektronik, jurnal elektronik.

Koleksi

perpustakaan

keliling

yang

menarik

dapat

menciptakan dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membaca dalam rangka peningkatan pengetahuan. Untuk
tujuan tersebut, maka jenis koleksi untuk perpustakaan
keliling memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.

Tingkat kecerdasan masyarakat yang dilayani.

b.

Kebutuhan dan lingkungan masyarakat.

Petfoman CF'enyefenogaraan CJJerpustal(gan 1(ftli'Cing
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c.

Jenis koleksi yang dilayankan berupa buku, compact disk,
VCD, kaset, majalah, dan surat kabar

d.

Rasia koleksi yang dilayankan adalah 60% non-fiksi dan
40% fiksi (secara periodik disesuaikan)

e.

Koleksi perpusta kaan keliling berjumlah 2.000- 10.000
eksemplar.

B.

Pengembangan Koleksi
Pengembangan koleksi adalah kegiatan yang bertujuan

agar koleksi tetap sesuai dengan keperluan masyarakat
pemusta ka

dan

jumlah

bahan

perpustakaan

selalu

mencukupi.
Koleksi perpustakaan keliling merupakan bagian dari koleksi
perpustakaan umum, pengembangannya

diadakan secara

berkelanjutan sesuai kebutuhan.
Dalam rangka pengembangan koleksi perlu dilakukan hal-hal
berikut:

1.

Penyusunan

kebijakan

pengembangan

koleksi

perpustakaan keliling merupakan bagian dari kebijakan
pengembangan koleksi perpustakaan umum.

2.

Penggantian

koleksi

perpustakaan

keliling

dilakukan

secara berkala dari koleksi perpustakaan umum

3.

Perawatan,

pemeliharaan,

kebersihan

dan

kerapian

koleksi harus dijaga .

4.

Penempatan koleksi diatur secara sistematis dengan
memperhatikan dan kemudahan akses dalam upaya
pemeliharaan koleksi.

5.

Pengembangan koleksi disesuaikan dengan kebutuhan
dan tingkat pengetahuan masyarakat dan kemajuan
I PTEK.

14
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BAB Ill
LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING
Di dalam memberikan layanan perpustakaan keliling perlu
memperhatikan beberapa hal :
1.

Pemustaka yang akan dilayani

2.

Luas atau batas wilayah pemukiman yang dilayani.

3.

Peraturan peminjaman dan pengembalian koleksi.

4.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) .

A. Jenis Layanan
Agar koleksi perpustakaan dibaca dan dimanfaatkan
semaksimal mungkin oleh pemustaka maka perpustakaan
harus menyediakan berbagai macam jenis layanan serta
memberi kemudahan bagi pemustaka menggunakan koleksi.
Jenis layanan yang disediakan di perpustakaan

keliling

meliputi :
1.

Layanan Sirkulasi
Layanan Sirkulasi adalah jenis layanan peminjaman dan
pengembalian
dapat

bahan

dipinjam

perpustakaan.

kecuali

buku

Seluruh

referensi.

koleksi
Waktu

peminjaman, untuk koleksi selama 2 minggu. Dalam
layanan sirkulasi harus disediakan sarana peminjaman
seperti

data

peminjam,

kartu

peminjaman,

dan

pengembalian . Selain itu perlu dibuatkan tata tertib dan
sanksi berkaitan dengan pengembalian koleksi yang
rusak dan hilang.

([>eaoman ([>enyefen99araan ([>erpustaR.._aan ?(Jfifing
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2.

Layanan Referensi/Rujukan
Layanan

Referensi/Rujukan

merupakan

memberikan informasi kepada

kegiatan

pemustaka informasi

secara langsung melalui sarana buku referensi umum,
seperti ensiklopedi, kamus, buku-buku pedoman.
B. Program Layanan Perpustakaan Keliling
Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan menarik
minat masyarakat, perpustakaan keliling sebaiknya juga
menyelenggarakan layanan sebagai berikut :
1.

Mendongeng atau bercerita
Program

ini

menampilkan

dilakukan

untuk

pendongeng

(baik

anak-anak,

dengan

pustakawan

atau

pendongeng).
2.

Pemutaran film
Perpustakaan keliling memungkinkan layanan pemutaran
film dari koleksi multi media yang dimiliki.

3.

Promosi Perpustakaan
Promosi diperlukan untuk memperkenalkan layanan
Perpustakaan Keliling kepada masyarakat. Promosi dapat
dilakukan melalui pembuatan brosur, leaflet secara
sederhana, atau melalui sosialisasi tentang layanan
perpustakaan keliling.

16
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C. Jenis Kendaraan dan Perlengkapan
1. Perpustakaan Keliling Darat (Mobile Library)
a.

Jenis Kendaraan
Jenis

kendaraan

yang

digunakan

untuk sa rana

perpustakaan keliling darat dapat berupa kendaraan
bermesin

roda

dua

(sepeda

motor),

roda tiga

(Bentor), roda empat (mobil, truk, minibus) dan
sebagainya.

b. Spesifikasi Teknis Kendaraan
1)

Rangka kendaraan perpustakaan keliling dibuat
dari besi baja dengan

bahan baru dilas

satu

sama lain. Bagian yang saling bertemu dengan
jenis bahan lain, harus dijaga persyaratan rapat
•

a1rnya.
2)

Badan kendaraan terbuat dari plat besi baja
ukuran tebal

1,2 mm, dibentuk rapi sesuai

rancang bangun yang telah dikehendaki. Apabila
menggunakan dempul tidak boleh digunakan
terlalu tebal. ·
3)

Tempat

pengemudi

harus

minimum,

peraturan

nyaman

dapat

sesuai

digeser

maju

mundur, sandaran dapat diatur.
4)

Tempat

duduk

pengemudi

dapat

penumpang
diatur

naik

di

samping

turun,

maju

mundur.
S) Tempat duduk petugas layanan dapat diatur naik
turun, maju mundur, dan berputar menurut
poros yang dapat dikunci.

CF'eaoman CF'enyefeneearaan CF'erpustak.._aan 'l(J!lifine
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6)

Jendela samping dari kaca berlapis film dapat
digeser dan dikunci dari bagian dalam.

7)

Pintu dapat dibuka dan dikunci dari luar maupun
dari dalam, serta harus rapat air.

8)

•

Dilengkapi dengan kaca spion samptng yang
cukup

luas

pandangan

dan

•

kaca

cermtn

pengamat di tengah.
9)

Dilengkapi

dengan

dua

tabung

pencegah

kebakaran.

10) Penyeka kaca dengan 2 kecepatan penyeka kaca
otomatis dengan air pembasuh.

11) Lampu sorot depan utama dari halogeen.
12) Lampu tanda belok yang jelas dari semua sisi
13) Dilengkapi tempat ban cadangan.
c.

Daya a ngkut
Pemilihan

daya

angkut

kendaraan

disesuaikan

dengan kondisi jalan, dengan klasifikasinya sebagai
berikut:

d.

•

Untuk jalan kelas II

: 3.500 kg

•

Untuk jalan kelas Ill

: 2.750 kg

•

Untuk jalan kelas IV

: 2.700 kg

•

Untuk jalan kelas V

: 1.500 kg

Peralatan/perlengkapan
Jenis perlengkapan perpustakaan keliling sekurangkurangnya sebagai berikut:
1)

Perlengkapan Perpustakaan Keliling:
•

18

Rak koleksi
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•

Laci katalog

•

Meja lipat kecil

•

Kursi lipat

•

Tangga lipat

•

Alas duduk (3x2m)

•

Televisi (min 14 inch)

•

Alat pengeras suara

•

CD/VCD/DVD Player

•

Tape recorder

•

Kipas angin

2) Perlengkapan Kendaraan
•

Dongkrak

•

Ganjal ban

•

Kunci roda

•

Ban serep

•

Tali tambang

•

Alat pemadam kebakaran

•

Kotak obat

•

Segi tiga pengaman

•

Jam

•

Lampu senter

•

Genset (pembangkit listrik)

2. Perpustakaan Keliling Terapung (Floating Library)
a.

Jenis Kendaraan
Jenis

kendaraan

untuk

perpustakaan

terapu ng,

disarankan menggunakan tipe kapal motor.
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b.

Spesifikasi
Spesifikasi yang disarankan adalah kapal motor tipe
V 13-17, dengan PK 40-15, yang berukuran panjang
14m dan Iebar 3,25 m, atau panjang 18 m dan Iebar

4 m.

c.

Peralatan/perlengkapan
Jenis

perlengkapan

perpustakaan

terapung

sekurang-kurangnya sebagai berikut:
1). Perlengkapan Perpustakaan Terapung
Jenis

perlengkapan

perpustakaan

terapung

sekurang-kurangnya sebagai berikut:
•

Rak koleksi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meja lipat
Kursi lipat
Tangga lipat
Alas duduk
Televisi
CD/VCD/DVD Player
Kipas angin
Tape recorder
Alat pengeras suara

•

Kotak saran

2) Perlengkapan Kapal

•
•
•
•
•
20

Ku nci-ku nci
Baju pelampung
Ban Pelampung
Alat pemadam kebakaran
Kotak obat dan isinya
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•
•
•
•
•
•

Jangkar
Tali tam bang
Perlengkapan mesin
Perlengkapan Navigasi
Persediaan bahan bakar
Plastik

D. Statistik Layanan

Statistik adalah data ringkasan yang diperlukan untuk
evaluasi bagi penyusunan program berikutnya. Jenis statistik
yang diperlukan meliputi :
1. Statistik bahan perpustakaan yang dipinjam;
2. Statistik jumlah pengunjung;
3. Statistik jumlah peminjam;
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BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN KELILING
A. Tenaga Perpustakaan
1. Perpustakaan Keliling Darat (Mobile Library)
a. Jumlah Petugas
Jumlah

yang

petugas

diperlukan

dalam

pengoperasional layanan perpustakaan keliling darat,
sekurang-kurangnya

2

orang,

yang

terdiri

atas

pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

b. Persyaratan Petugas
•

Minimal Pustakawan Terampil:

•

Tenaga teknis perpustakaan:
-

Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA.
Telah hekerja di Perpustakaan minimal 3 tahun.

-

Memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan.

2. Perpustakaan Keliling Terapung {Floating Library)
a.

Jumlah Petugas
Jumlah SDM yang diperlukan dalam pengoperasional
layanan

perpustakaan terapung (floating library),

sekurang-kurangnya

4

orang,

yang

terdiri

atas

pustakawan, tenaga teknis perpustakaan,
. juru mudi
kapal/nahkoda, dan mekanik.

22
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b.

Persyaratan Petugas

•

Minimal Pustakawan terampil:

•

Tenaga teknis perpustakaan:
-

Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA.

-

Telah mengikuti diklat teknis perpustakaan.

-

Telah

bekerja

di

perpustakaan

sekurang-

kurangnya 3 tahun.
•

Juru Mudi
-

Berpendidikan

sekurang-kurangnya

SMK

pelayaran.
-

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
MPT {Mualim Pelayaran Terbatas) .

•

Mekanik
-

Pendidikan sekurang-kurangnya SMK jurusan
.
mes1n.

-

Telah mengikut pendidikan/pelatihan teknis .
mesin kapal.

B. Pembinaan Tenaga Perpustakaan

Pembinaan

tenaga

perpustakaan

dilakukan

secara

berkala untuk menjaga dinamika dan semangat kerja petugas,
serta memberikan motivasi bagi pengembangan layanan
perpustakaan keliling.
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BABV
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Penanggung jawab kegiatan perpustakaan keliling adalah
Kepal a Perpustakaan dan dilaksanakan

oleh

bidang/seksi

layanan. Pengelolaan perpustakaan keliling meliputi:
A.

Perencanaan

Perencanaan meliputi perencanaan jangka pendek dan
panjang. Perencanaan jangka pendek dituangkan dalam
pere ncanaan

operasional

perpustakaan

keliling.

Perencanaan ini dilakukan oleh bidang/seksi perpustakaan
ke lili ng sebagai pengelola kegiatan sesuai dengan kebijakan
ke pala perpustakaan umum. Perencanaan disusun setiap
tahun meliputi:

1. Titik layanan yang akan dicapai
Berisikan perencanaan tentang jumlah titik layanan yang
akan dicapai dalam satu tahun.
2. Program atau rencana pelaksanaan
Berisikan tentang program dan rencana pelaksanaannya,
seperti jumlah lokasi yang dilayani, jumlah pas layanan
dalam suatu lokasi, dan waktu layanan untuk tiap pas
layanan.
3. Petunjuk pelaksanaan,
•

Berisikan tentang petunjuk pelaksanaan di lapangan
meliputi

jadwal

petugas,

anggaran,

dan

jadwal

pelaksanaan.

24
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B.

Pelaksanaan Pengelolaan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan, bidang/seksi
perpustakaan kel iling melakukan:
1.

pengaturan pekerjaan operasional;

2.

menyiapkan sarana kerja;

3.

pengaturan tugas
disesuaikan dengan jumlah staf yang ada, waktu
operasional

layanan perpustakaan keliling, sasaran

yang dikunjungi, jumlah unit perpustakaan keliling, dan
jarak tempuh lokasi yang dikunjungi.
C.

Pengawasan

Pelaksanaan tugas layanan perpustakaan keliling, harus
sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan dan
pengendalian dila kukan oleh Kepala perpustakaan umum
untuk

memantau

sejauh

mana

pelaksanaan

tugas

perpustakaan keliling, efektivitas layanan, hambatan dan
kendala yang ditemukan, serta bagaimana

pemecahan

masalah.
D.

Anggaran

Anggaran operasional

perpustakaan

keliling disusun

setiap tahun antara lain meliputi biaya:
1. Gaji/honorarium petugas;
2. Service kendaraan da rat dan terapung;
3. Bahan baka r;
4. Suku cadang kendaraan (Spare parts) .
5. Paj ak Kendaraan .
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E.

Pelaporan

Pelaporan

penyelenggaraan

layanan

perpustakaan

keliling disusun secara berkala guna evaluasi pelaksanaan
program layanan tersebut. Jenis-jenis pelaporan yang dibuat
antara lain :
1. Statistik bahan perpustakaan yang dipinjam;
2. Statistik jumlah pengunjung;
3. Statistik jumlah peminjam.

26
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BABVI

PENUTUP
Salah satu aspek pembinaan Perpustakaan Nasional Rl
adalah melalui penerbitan berbagai pedoman penyelenggaraan
perpustakaan. Buku pedoman penyelenggaraan perpustakaan
keliling merupakan salah satu buku pedoman yang disusun oleh
Perpustakaan Nasional Rl yang bertujuan untuk memberikan
panduan dalam rangka penyelenggaraan layanan perpustakaan
keliling.
Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi buku
penuntun dalam penyelenggaraan layanan perpustakan keliling
agar lebih efektif dan efisien sebagai wujud layanan perpustakan
yang paling dekat kepada masyarakat, menuju masyarakat gemar
membaca.
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Lampiran

•

•

•
PIRPUSTAKAAN NASIOMAL ILL
•

Da1am am&b Kegiatan Banluan Kendaraan Perpusaaban K.elilina untuk dihiblbkan ke
• Propinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2013, PerpustakPID Naiooal Rl scbepi peoyelenagn
K~atan memiliki kriteria begi Petprst•keen Umum yang akiD rneDCrima blntuan Mobil
PeJpUStlkaan Kdiling (MPK) sebepi berikut.
I

KRJTER1A PENEIUMA MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING:

•

0

1. Pemerinlah Damh (Propinsi dan Kabupllcn/Kota) telab meoindlklanjuti pp 31 tabun
2007 tenting peoabagi•n urusan pcmerintah dimaoa perpJSbtlc•an sebepi •IM Slbl
urusan wajib Pane1 intah Daerah telah dilakunahn denpn balk
2. Pemerintah Damb (Propiosi din K.abupaleniKota) ttllh maaindekl•ojutj PP 41 Tlbun
2007 tentaog Otganisasj Peiugkat Daenlb dengan membentuk kelcmhas n ben1p1
BadaiVKantor Perpusaaban
3. Pemerintah Daerah (GubemW', Bupati, Walikota) meopjukiD poposel perminc.n
MPK. Di daJam proposal tersebut diuraikaD kesangupm untuk nnyitpk•,.
•
- SupirMPK
· Tmaga ttknis pelayanan paJI¥"'1klln
• Biaya operasioaallayanan MPK.
• Biaya pemeliharaanlpembiayaan pengpntian suku ca&mg MPK
- Uraian tentang jumlah titik layanan yang akan eli jangbu setiap bul•mia (M'mim•'
24 titik layanan)
4. 8eJllll peaaaah mendapatbn MPK sebdumnya
S. Sudah pexn•b menaima MPK sampei denpn tahun 2007
•6. Pemah meoerima MPK sesudab lahun 2007-2010 tapi mengalmli kausabn pmb
breDa kecelakaanlbencana alam
7. Cakupan wilayah layanan yang haas
8. Kepa)a Badan PerpustakJum Propinsi dan atau Kepala Kantor Papust•hm Umum
Kabupaten/Kota aktif bertoordioasi denpn Papustakaan Nasiooal RJ camasuk ct.tam
hal keakdfan pemberian laporan menaaW layJMD MPK
9. Disetujw daJam rapat pimpinln
beabagti pcrtimt.npo antlrl lain •._ •
penltratu~ keterbuban, transparaosi. dan keterjangkauan
peabetasan dan daenb tcrpencil

•

•

den,.

,

•

•
I

"
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•

CONTOH TITIK LAYANAN

KASUPATEN
SLEMAN
KOTA

YOOYAKARTA

I<ABUPATEN
KULONPROGO
Mp$*

KABUPATEN

GUNUNGKIOUL
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CONTOH POS LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING
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POSLAYANAN
PERPUSTAKAAN KELILING

Kantor Perpustakaan Umum
Kabupaten Bantul
Titik Layanan Kecamatan Bantul
Lokasi : Kantor Desa Ringinharjo
lnfonnasi :
Jl. Jendral Sudinnan No. 1 Bantul. Telp. 0274-368778
Email : kantor.pcrpustakaan@bantulkab.go.id
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Contoh Nomor Panggil (fonnat tajuk barn)
Pengarangltajuk
Call Nmnber
(tanda 001-.-u) .,__-+-t

~tS. S

Sla
P

l.ntpre:,~ :
M

Edisi

Judul buku

Slamet '5oesel'IO

Pctcmat. .\~'lfD din itik'01c:b Slamet Soc.scu.o. *- Cd. ... . Jalcada : Kiaaa. 1976
50 hal Ou.. :. 20 Cln - - - - - - - - ,
1. Temak Ayam l. Jadut

I

Kota te:rbit

-P~Jbit

0

- Tahun terbit

KolasJ .
- Jumlah ba)aman
- Tinggi buku

Jejak sub~ ek bul'U

Contoh Nornor Panggil (dengan nama marga)
Pengarangltajuk

JuduJ buku

Edisi

36.5
Sim

P

lmpreswn .
.. Kota terbit
- Pcnetbit
- Tahun terbrt

Sima tupang, lui
Pet~ .\yam dan itiJc.:Olc:b Simarupang,htri- Cct.
Jakarta : Kinu.. 1cn6
SO haL Du.s. : 20 em - - - - - - - - - ,
L TemakA}'am 1. Jodut

••

0
Jejak gabyek buk'U
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~.

Kolasi :
- Jum.lah baJaman
.. Tinui buku
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Contoh kartu anggota perpustakaan
Perpustakaan Umum
Kecamatan .............. .
Kartu Anggota

No.

•
•

Nama

•
•

Alamat

•
•

Telp

•
•

......... , .............. Th........ .

Kepala,
Foto
2x3
(

)

Contoh kantong kartu pinjam

No.

•

•

Nama :
Alamat:

CONTOH PERPUSTAKAAN KELILING DARAT
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Contoh Fottnulir Keanggotaan

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

•

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
~

· Cj

ALNAAT JL. PEMUDANO. 7UNGARAN 50511 TEL?. (024) 6921128

TgL·Pendaftaran : ..... :.................................. No. daftar ............................. (oJeh petugas)
Nama
: ····························~······················ Umur ..........................................,.......
Tempat Tgl.lahir : .....
Alamat
.• ............... ......................................................................................
•
No.Telepon
. ········· · ·· ····· ·· ·································· ·· ·············································· · ·······~··
•
•
Pekerjaan
••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~Cli11CitF»~n : .................................................................................................................
No. Telepon
.• ........................................................................ .............................. ...........
Dengan ini beijanji akan menjadi anggota Perpustakaan Daerah dengan
mentaati segala peraturan, sanggup menerima sangsi yang· dikenakan,
dan sanggup mengganti buklJ.buku yang dirusakkan atau dihilangkan.
H

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . : ,.

~···········

( Segi Utk. Perp. Daerah )

•• •• •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.

( Uhat dibalik ini )

36

(Tanda Tangan )

Peaoman rE'enyefenggaraan Perpustaftaan 'J(flfiEing

RODAEMPAT

Petfoman Penyefenggaraan Perpustak_aan 'l(JEilino

37

CONTOH PERPUSTAKAAN KELILING
DARAT RODA TIGA

38

<Peaoman <Penyefenggaraan <Perpusta~n 'l(JEi.Eing

CONTOH PERPUSTAKAAN KELILING
DARAT RODA TIGA

(]>eaoman <Penyefenogaraan (]>erpusta~aan 7:(ftfiline
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CONTOH PERPUSTAKAAN KELILING
DARAT RODA DUA

40

Peaoman (]>enyefenegaraan Perpusta~aan 'l(flCiune

CONTOH PERPUSTAKAN KELILING SUNGAI
•
(PERPUSTAKAAN KELILING TERAPUNG)

(]>eaoman (]>enyefenggaraan (]>erpusta~aan 'l(flfiEing
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CONTOH PERPUSTAKAN KELILING SUNGAI
(PERPUSTAKAAN KELILING TERAPUNG)
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