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Borneo adalah pulau ketiga terbesar di dunia yang sangat terkenal dengan kekayaan alamnya seperti hutan, batubara, emas dan 

minyak. Mario Rautner (2005) dalam laporannya mengenai status hutan, kehidupan alam liar di Borneo dan ancaman 

terhadapnya mengatakan bahwa Borneo adalah a land of plenty atau tanah yang memiliki banyak hal, atau dengan kata lain, 

tanah yang kaya. Ancaman yang dimaksud oleh Rautner salah satunya adalah hilangnya keanekaragaman hayati di pulau ini dari 

tahun ke tahun. World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa 56% atau kurang lebih 29,000 kilometer dari hutan yang 

dilindungi di Kalimantan telah ditebang untuk perkebunan kelapa sawit dan konversi lahan (Rautner, 2005). Untuk menjaga 

Pulau Borneo dan memastikan bahwa pengelolaan pulau ini dapat dilakukan secara efektif, maka pada tahun 2007 tiga negara 

yang memiliki wilayah di pulau Borneo yaitu Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia menandatangani kesepakatan untuk 

melakukan kegiatan positif untuk menjaga Pulau Borneo yang bernama Heart of Borneo (HoB).

Tahun 2008 WWF menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui pengembangan program Education for Sustainable 

Development (ESD) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) 

dengan melakukan pelatihan dan pendampingan sekolah‐sekolah yang berada di 13 kabupaten yang berada di areal HoB yaitu: 

Provinsi Kalimantan Tengah (Katingan, Murung Raya, Gunung Mas, Pulang Pisau dan Barito Utara), Provinsi Kalimantan Timur 

(Kutai Barat, Mahakam Ulu), Provinsi Kalimatan Barat (Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang), Provinsi Kalimatan Utara 

(Nunukan dan Malinau). Di setiap kabupaten dibangun sekolah percontohan dengan tujuan untuk menjadikan sekolah 

dampingan WWF Indonesia sebagai pusat pembelajaran komunitas sekitar dan sekolah lainnya dengan menanamkan nilai‐nilai 

ESD sebagai bagian dari penyelamatan kekayaan alam nasional.

Ada 43 sekolah yang berada di bawah pendampingan WWF‐Indonesia. Sekolah‐sekolah dampingan tersebut telah menerima 

pendampingan dalam bentuk pelatihan untuk peningkatan kualitas sekolah, dan nilai‐nilai Pendidikan untuk Pembangunan 

Berkelanjutan. Pendampingan untuk sekolah percontohan dilakukan melalui konsep The Whole School Approach (Pendekatan 

Sekolah secara Menyeluruh). Selain itu, dilakukan pengembangan pusat informasi atau “Rumah Belajar” yang dapat digunakan 

dan melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah mengembangkan Rumah Belajar serta perpustakaan yang akan 

menyediakan berbagai informasi seperti, konservasi alam, budaya, kesehatan, pengembangan pertanian organik, tanaman obat 

dan lain‐lain.
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Bab 1 . Pengertian dan Fungsi Perpustakaan
�

Perpustakaan sekolah merupakan  bagian integral dari lembaga yang bernama sekolah, dan bukan 

merupakan lembaga yang berdiri sendiri. Setiap sekolah harus menyelenggarakan perpustakaan yang 

memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. 

Perpustakaan sekolah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib 

pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta 

didik dan pendidik. Selain itu perpustakaan sekolah juga mengembangkan koleksi lain yang mendukung 

pelaksanaan kurikulum pendidikan. Selain itu, perpustakaan sekolah mengembangkan layanan 

perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Perpustakaan menurut UU Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 adalah institusi pengelola koleksi 

karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan 

sekolah adalah salah satu jenis perpustakaan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Bab VII pasal 20 

UU RI No. 43 tahun 2007. 

Adanya perpustakaan sekolah  bertujuan untuk menunjang proses pendidikan yang ada di sekolah . Ada 7  

fungsi  perpustakaan sekolah yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi penelitian, fungsi rekreasi, 

fungsi kebudayaan, fungsi kreativitas, dan fungsi dokumentasi. Sedangkan sasaran perpustakaan sekolah 

adalah terwujudnya sumber belajar yang menjadi pusat kegiatan dan peningkatan bakat dan minat 

lingkungan sekolah serta dapat terwujudnya kebiasaan membaca dan belajar mandiri di kalangan siswa.

Perpustakaan menurut UU 
Republik Indonesia nomor 43 

tahun 2007 adalah institusi 
pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak, dan atau karya rekam secara 
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Bab 2 . Jenis dan Sistem Pelayanan Perpustakaan
�

Ada berbagai jenis perpustakaan berdasarkan kepemilikan dan pengelolaannya. Menurut buku  Pengantar Ilmu 
Perpustakaan, 1999, karangan Prof.  Sulistiyo Basuki, ada beberapa jenis perpustakaan, seperti :

1. Perpustakaan Internasional , yakni perpustakaan yang didirikan atau dikelola oleh minimal dua atau beberapa 
Negara misalnya perpustakaan ASEAN yang berada di kota Jakarta, Perpustakaan PBB dan sebagainya.

2. Perpustakaan Nasional, yaitu perpustakaan yang berada di ibu kota Negara serta fungsi utamanya adalah 
sebagai deposit dari semua terbitan di Negara yang bersangkutan.

 3. Perpustakaan Umum yang dilengkapi dengan Perpustakaan Keliling. 

4. Perpustakaan Sekolah yaitu perpustakaan yang dikelola oleh sekola .

5.  Perpustakaan Perguruan Tinggi yaitu perpustakaan yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi dengan tujuan 
membantu tercapainya visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan .

6. Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang dibiayai dan dikelola oleh perseorangan.

Sistem Layanan Perpustakaan

Di dalam pengelolaan pada masing‐masing jenis perpustakaan tersebut disesuaikan dengan visi man misi masing‐
masing institusi. Sedangkan dalam cara pelayanannya perpustakaan yang bersangkutan dapat menggunakan 
sistem terbuka atau open access , dimana pengguna dapat langsung mencari, memilih serta menemukan koleksi/ 
informasi yang mereka bukutuhan tanpa perlu antuan petugas, Apabila menemui kesulitan, dapat bertanya 
kepada petugas perpustakaan. Sedangkan dalam  menggunakan sistem tertutup atau closed access, apabila 
pengunjung perpustakaan ingin menemukan koleksi / informasi ,mereka harus meminta tolong kepada petugas 
karena mereka tidak memiliki akses langsung pada koleksinya
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Bab 3 . Kegiatan Perpustakaan Sekolah
�

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menunjang kegiatan perpustakaan sekolah, diantaranya adalah :

 1. Pengadaan Bahan Pustaka 
Pengadaan koleksi perpustakaan sekolah dapat dilakukan dengan cara: 
 a)      Pembelian.
 b)      Pemberian atau hadiah.
 c)       Tukar menukar. 
 d)      Pembuatan sendiri.
 e)      Titipan.

Cakupan kegiatan pengadaan koleksi perpustakaan sekolah diantaranya : 

 ·     Melakukan penentuan kebijakan pengembangan koleksi berupa materi, bidang dan jenis koleksi yang 

akan diadakan. Kebijakan pengembangan koleksi ini hendaknya berdasarkan pada tujuan dan misi yang 

ingin dicapai perpustakaan sekolah yang bersangkutan. 

 ·     Pemilihan bahan pustaka atau koleksi dengan membuat daftar koleksi yang akan diadakan mencakup 

judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, harga, jenis koleksi dan lain sebagainya.

 ·       Pemilihan bahan koleksi yang akan diadakan berupa pembuatan daftar pemesanan seperti halnya pada 

daftar bahan pustaka yang telah dipilih ditambah tanggal pesan.

 ·        Memberi stempel pada buku. Stempel yang diberikan yaitu stempel sekolah dan stempel 

inventarisasi. Stempel inventarisasi mencakup nomer inventaris, klasifikasi, sumber/asal, tanggal 

diterima, nomer barcode (jika sudah otomasi).

 .        Pemesanan bahan koleksi yang akan diadakan berupa pembuatan daftar pemesanan seperti halnya 

pada daftar bahan pustaka yang telah dipilih ditambah tanggal pesan.
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Mengingat taman bacaan biasanya belum begitu besar serta luas serta koleksinya juga belum begitu 

banyak maka sistem terbuka merupakan pilihan yang bijaksana. Dengan sistem itu, masyarakat luas yang 

masih rentan terhadap layanan perpustakaan akan merasa nyaman untuk mencari dan memilih sendiri 

informasi/ koleksi yang dibutuhkan. 

Penataan Koleksi 

Sebaiknya penataan koleksi perpustakaan dilakukan setiap hari. Jangan  ditunda untuk menatanya, agar 

taman bacaan tersebut kelihatan rapi, sehingga yang akan mencari informasi merasa nyaman serta mudah 

dalam menemukan koleksi/ informasi yang dibutuhkan. Penataan koleksi untuk anak dan orang dewasa 

harus di disesuaikan. Untuk koleksi buku‐buku anak, penempatannya juga jangan disatukan dengan koleksi 

bagi pengguna dewasa. Disamping mereka akan merasa nyaman, terkadang dikoleksi anak biasanya buku‐

bukunya berserakan karena mereka cenderung mencari‐cari. Nah, dalam kondisi yang seperti itu maka 

petugas sebaiknya datang mendekati dan menanyakan apa yang mereka cari serta membantu mereka 

untuk menemukan yang mereka cari. Rak buku untuk anak juga  harus disesuaikan. Tidak terlalu tinggi serta 

aman untuk mereka. Mengingat anak‐anak seringkali kurang tanggap terhadap bahaya, misalnya kejatuhan 

buku, atau rak buku‐bukunya dinaiki.

Perpustakan SD 06 Sukomulyo, Kec. Long Iram
Provinsi Kalimantan Timur
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 ·        Memberi stempel pada buku. Stempel yang diberikan yaitu stempel sekolah dan stempel 

inventarisasi. Stempel inventarisasi mencakup nomer inventaris, klasifikasi, sumber/asal, tanggal 

diterima, nomer barcode (jika sudah otomasi).

 .        Pemesanan bahan koleksi yang akan diadakan berupa pembuatan daftar pemesanan seperti halnya 

pada daftar bahan pustaka yang telah dipilih ditambah tanggal pesan.
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Mengingat taman bacaan biasanya belum begitu besar serta luas serta koleksinya juga belum begitu 

banyak maka sistem terbuka merupakan pilihan yang bijaksana. Dengan sistem itu, masyarakat luas yang 
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Perpustakan SD 06 Sukomulyo, Kec. Long Iram
Provinsi Kalimantan Timur
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2.       Pengelolaan . 

Pengolahan koleksi meliputi kegiatan:

 a)      Inventarisasi yaitu kegiatan pencatatan bahan pustaka yang baru diterima perpustakaan 

sekolah  melalui cara berikut ini:

·         Menerima dan mengecek buku .Pengecekan berupa kesesuaian koleksi, kondisi bahan pustaka rusak 

tidak, jumlah koleksi.

·         Memberi stempel pada buku. Stempel yang diberikan yaitu stempel sekolah dan stempel inventarisasi.

Stempel inventarisasi mencakup no inventaris, klasifikasi, sumber/asal, tanggal diterima, nomor 

barcode (jika sudah otomasi) seperti contoh di bawah ini:

·         Pencatatan pada buku inventaris

Buku inventaris berisikan data tentang tanggal pencatatan, nomor inventaris, pengarang, judul, cetakan, 

impresum (tempat terbit, penerbit,  tahun terbit) sumber/asal, bahasa , harga dan nomor klasifikasi.

Perpustakaan SDN 010 Kapuas

Diterima tanggal  :
Nomer Inventaris :
Sumber/ Asal         :
Nomer Klasifikasi :
Barcode                  :

Tanggal N0. Inventaris Pengarang Judul Cetakan/Jilid Impresum Asal Harga Bahasa No.Klasifikasi

contoh stempel pada Buku

contoh tabel buku inventaris

  b)      Klasifikasi 

          Klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokan bahan pustaka di perpustakaan menurut golongan atau kelas tertentu dengan 

menggunakan sistem tertentu yang sudah baku. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah petugas perpustakaan dan 

pemustaka dalam memilih buku yang diinginkan. Untuk perpustakaan sekolah lazim digunakan sistem klasifikasi persepuluhan 

Dewey atau biasa disebut Dewey Decimal Classification (DDC). Sistem klasifikasi DDC yang akan dipaparkan disini adalah sistem DDC 

edisi ringkas terjemahan Towa P Hamakonda yang telah disederhanakan sesuai kondisi di Indonesia.Kelas utama dalam DDC adalah 

sebagai berikut :

  000 Karya umum

  100 Filsafat dan Psikologi

  200 Agama

  300  Ilmu‐ilmu Sosial

  400  Bahasa

  500 Ilmu‐ilmu Murni (Pasti/Alam)

  600 Ilmu‐ilmu terapan (Teknologi)

  700 Kesenian, Hiburan, Olahraga

  800 Kesusasteraan

  900 Geografi dan Sejarah Umum
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3.       Jenis Pelayanan dan Tata Tertib

Tata tertib disusun sesuai dengan misi dan tujuan perpustakaan sekolah yang bersangkutan. Sedangkan jam pelayanan Disesuaikan kondisi 

sekolah berkaitan dengan tenaga dan dana yang ada. Untuk jenis pelayanan, perpustakaan sekolah pada umumnya memiliki pelayanan 

sirkulasi, referensi, dan bimbingan pemakai. Dalam pelayanan sirkulasi harus disiapkan kartu anggota perpustakaan. Kartu anggota memuat 

tentang nama , kelas/jabatan, nomor induk, dan alamat.



 Panduan
Mengelola Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat 8

2.       Pengelolaan . 

Pengolahan koleksi meliputi kegiatan:

 a)      Inventarisasi yaitu kegiatan pencatatan bahan pustaka yang baru diterima perpustakaan 

sekolah  melalui cara berikut ini:

·         Menerima dan mengecek buku .Pengecekan berupa kesesuaian koleksi, kondisi bahan pustaka rusak 

tidak, jumlah koleksi.

·         Memberi stempel pada buku. Stempel yang diberikan yaitu stempel sekolah dan stempel inventarisasi.

Stempel inventarisasi mencakup no inventaris, klasifikasi, sumber/asal, tanggal diterima, nomor 

barcode (jika sudah otomasi) seperti contoh di bawah ini:

·         Pencatatan pada buku inventaris

Buku inventaris berisikan data tentang tanggal pencatatan, nomor inventaris, pengarang, judul, cetakan, 

impresum (tempat terbit, penerbit,  tahun terbit) sumber/asal, bahasa , harga dan nomor klasifikasi.

Perpustakaan SDN 010 Kapuas

Diterima tanggal  :
Nomer Inventaris :
Sumber/ Asal         :
Nomer Klasifikasi :
Barcode                  :

Tanggal N0. Inventaris Pengarang Judul Cetakan/Jilid Impresum Asal Harga Bahasa No.Klasifikasi

contoh stempel pada Buku

contoh tabel buku inventaris

  b)      Klasifikasi 

          Klasifikasi merupakan kegiatan pengelompokan bahan pustaka di perpustakaan menurut golongan atau kelas tertentu dengan 

menggunakan sistem tertentu yang sudah baku. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah petugas perpustakaan dan 

pemustaka dalam memilih buku yang diinginkan. Untuk perpustakaan sekolah lazim digunakan sistem klasifikasi persepuluhan 

Dewey atau biasa disebut Dewey Decimal Classification (DDC). Sistem klasifikasi DDC yang akan dipaparkan disini adalah sistem DDC 

edisi ringkas terjemahan Towa P Hamakonda yang telah disederhanakan sesuai kondisi di Indonesia.Kelas utama dalam DDC adalah 

sebagai berikut :

  000 Karya umum

  100 Filsafat dan Psikologi

  200 Agama

  300  Ilmu‐ilmu Sosial

  400  Bahasa

  500 Ilmu‐ilmu Murni (Pasti/Alam)

  600 Ilmu‐ilmu terapan (Teknologi)

  700 Kesenian, Hiburan, Olahraga

  800 Kesusasteraan

  900 Geografi dan Sejarah Umum

Panduan
Mengelola Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat7

3.       Jenis Pelayanan dan Tata Tertib
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tentang nama , kelas/jabatan, nomor induk, dan alamat.



Bab 4 . Administrasi Koleksi 
�

Pengadministrasian koleksi perlu dilakukan baik melalui pembelian apalagi bila koleksi tersebut merupakan 

pemberian dari Pemerintah maupun dari masyarakat umum. Pemberian maupun pengadaan  koleksi harus 

dikelola dan dicatat dengan baik. Untuk koleksi yang diperoleh dari pembelian , hadiah maupun dari hasil tukar‐

menukar  serta dari manapun  harus dicatat dalam buku induk. Karena melalui catatan dari buku induk tersebut 

dapat diketahui berapa jumlah koleksi yang dimiliki oleh taman bacaan tersebut. 

Setiap koleksi sebaiknya dicatat dalam buku induk.  Pada kegiatan  sirkulasi  perlu didukung dengan sarana‐

sarana yang berupa  lidah buku (date due slip) , kartu buku ,  dan kartu peminjam  sebagai catatan  berapa jumlah 

koleksi yang telah dipijam dan  sarana pendukung lainnya . Untuk itu maka tidak ada salahnya apabila dalam 

buku panduan ini disertakan contoh sederhana dari bentuk kartu buku, kartu peminjam serta lidah buku.

Contoh Buku Induk Sederhana
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... pada kegiatan  sirkulasi  
perlu didukung dengan 

sarana‐sarana yang berupa  
lidah buku (date due slip) , 

kartu buku ,  dan kartu 
peminjam  sebagai catatan  
berapa jumlah koleksi yang 

telah dipijam
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   No Tanggal Masuk Judul Penerbit Tahun Terbit Jenis Koleksi Jumlah Koleksi ISBN Asal Keterangan

contoh tabel buku inventaris

BUKU INDUK

Perpustakaan ............



Bab 4 . Administrasi Koleksi 
�

Pengadministrasian koleksi perlu dilakukan baik melalui pembelian apalagi bila koleksi tersebut merupakan 

pemberian dari Pemerintah maupun dari masyarakat umum. Pemberian maupun pengadaan  koleksi harus 

dikelola dan dicatat dengan baik. Untuk koleksi yang diperoleh dari pembelian , hadiah maupun dari hasil tukar‐

menukar  serta dari manapun  harus dicatat dalam buku induk. Karena melalui catatan dari buku induk tersebut 

dapat diketahui berapa jumlah koleksi yang dimiliki oleh taman bacaan tersebut. 

Setiap koleksi sebaiknya dicatat dalam buku induk.  Pada kegiatan  sirkulasi  perlu didukung dengan sarana‐

sarana yang berupa  lidah buku (date due slip) , kartu buku ,  dan kartu peminjam  sebagai catatan  berapa jumlah 

koleksi yang telah dipijam dan  sarana pendukung lainnya . Untuk itu maka tidak ada salahnya apabila dalam 

buku panduan ini disertakan contoh sederhana dari bentuk kartu buku, kartu peminjam serta lidah buku.

Contoh Buku Induk Sederhana

  Panduan
Mengelola Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat 10Panduan

Mengelola Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat3

... pada kegiatan  sirkulasi  
perlu didukung dengan 

sarana‐sarana yang berupa  
lidah buku (date due slip) , 

kartu buku ,  dan kartu 
peminjam  sebagai catatan  
berapa jumlah koleksi yang 

telah dipijam

Panduan
Mengelola Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat9

   No Tanggal Masuk Judul Penerbit Tahun Terbit Jenis Koleksi Jumlah Koleksi ISBN Asal Keterangan

contoh tabel buku inventaris

BUKU INDUK

Perpustakaan ............



 Panduan
Mengelola Perpustakaan Sekolah dan Taman Bacaan Masyarakat 12

 Contoh Buku Peminjaman

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh perpustakaan atau taman bacaan adalah meminjam buku koleksi. Hali itu harus tercatat dalam suatu 
pembukuan yang dilakukan oleh pengurus perpustakaan. Pustakawan harus mengetahui buaku apa yang dipinjam, berapa jumlah buku yang 
dipinjam, siapa yang meminjam serta tanggal peminjamana. Selain itu petugas perpustakaan wajib mencatat kembali dalam buku peminjaman 
ketika kleksi buku dikembaliknan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dengan jelas keluar‐masuknya buku yang dipinjam oleh anggota 
perpustakaan.

Contoh Kartu Buku, Kartu Peminjam serta Lidah Buku

Panduan
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PELAYANAN BAHAN PUSTAKA

TGL
KEMBALI

TGL KEMBALI

HARUS DIKEMBALIKAN TANGGAL
NAMA PEMINJAM

KARTU BUKU KARTU PEMINJAMAN

FOTO
2X3

TANDATANGAN PEMINJAM

(.............................................)

YANG DIPINJAM

NAMA               :

NO ANGGOTA :

ALAMAT           :

PERPUSTAKAAN PUSTAKA BORNEO
JL. SUDIRMAN - SAMARINDA

KALIMANTAN TIMUR 

NO
REG

NO NAMA PEMINJAMTANGGAL JUDUL BUKU TANGGAL PENGEMBALIAN KETERANGAN

NO NAMA TANGGAL KEPERLUAN/KEGIATAN KETERANGAN

 Contoh Buku Tamu 

Agar lebih tertib,orang‐orang yang berkegiatan di perpustakaan sebaiknya tercatat. Hal itu dapat dilakukan dengan mengisi buku tamu yang 
telah disediakan di meja informasi atau di meja administrasi perpustakaan. Maksud dari pencatatan ini adalah untuk mengetahui kegiatan apa 
yang dikakukan ,siapa saja yang datang ke taman bacaan atau perpustakaan setiap hari.  Hal tersebut dapat terdata jumlah pengunjung setiap 
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 Contoh Daftar Koleksi Buku yang Dipinjami dari Institusi Lain

Seringkali taman bacaan dalam upaya penyegaran karena koleksinya sudah terbaca seluruhnya oleh user ,  maka terkadang taman bacaan yang 
bersangkutan menerima pinjaman koleksi dari institusi lain misalnya dari Badan Arsip & Perpustakaan  atau dari Perpustakaan Nasional, 
Perpustakaan Daerah serta dari tukar menukar saling pinjam antar taman bacaan dan sebagainya , maka untuk hal tersebut juga harus dicatat 
kapan kita terima pinjaman tersebut,  judulnya apa saja serta dari institusi mana.

DAFTAR KOLEKSI BUKU YANG DITERIMA/DIPINJAMI

BULAN:                                                                                                                        DARI INSTITUSI:NO 
KLASIFIKASI

BUKU JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI SEPT OKT NOVAGS DES JMLH KET.
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Administrasi Peminjaman Koleksi

Pelayanan taman bacaan biasanya juga memberikan layanan pinjam untuk dibaca di rumah. Untuk itu user/ pengguna/ 
pemustaka harus menjadi anggota terlebih dahulu. Pencatatan sebagai anggota perlu,  agar dapat diketahui berapa 
banyak anggota dari taman bacaan tersebut dan siapa saja yang telah memanfaatkan layanan peminjaman. Disamping 
itu juga dapat mengetahui berapa jumlah anggotanya,  apabila sewaktu‐waktu anggota tersebut lupa mengembalikan 
koleksi yang mereka pinjam maka pihak taman bacaan dapat mengingatkan mereka baik melalui surat maupun sarana 
komunikasi yang lain (E‐mail, layanan pesan singkat/SMS, Fax , dan sebagainya).

Contoh Formulir Pendaftaran Sebagai Anggota Taman Bacaan

Bilamana pengguna sudah mendaftar sebagai anggota, maka setiap kali mereka datang juga harus dicatat pada daftar 
pengunjung. Karena melalui daftar pengunjung tersebut dapat dievaluasi kinerja dari taman bacaan tersebut. Kalau 
banyak pengunjung, apa yang menyebabkan mereka tertarik datang ke taman bacaan tersebut dan apabila yang 
berkunjung hanya sedikit, maka harus dicari sebabnya kemudian dicarikan solusinya.

Semua pengunjung tidak selalu meminjam koleksi untuk dibawa pulang, namun terkadang hanya membaca ditempat. 
Nah, untuk yang meminjam untuk dibawa pulang harus juga dibuatkan catatan koleksi klas berapa saja yang sering 
dipinjam, agar dapat diketahui koleksi apa yang menjadi minat di taman bacaan tersebut.
Apabila anggota akan meminjam koleksi sebaiknya pihak pengelola menyediakan formulir peminjaman.  Disini 
disertakan contoh formulir peminjaman yang dapat dimanfaatkan. Untuk catatan peminjaman buku tidak selalu 
berupa formulir/ lembaran namun bisa juga masing‐masing anggota memiliki buku catatan peminjaman koleksi.

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Formulir Pendaftaran

Anggota Taman Bacaan Pustaka Borneo/Perpustakaan

Nama    : ..................................................................................................................

Alamat  : ..................................................................................................................

               RT: ............ RW: ............... Kecamatan.....................................

               Kode Pos: .........................

No. Kartu Pelajar: ..........................................

Tandatangan

(.................................)
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Untuk menjaga ketertiban administrasi setelah periode peminjaman dari institusi/ taman bacaan lain ,  maka ketika mengembalikan 
pinjaman koleksi yang telah dipinjamkan tersebut perlu dibuatkan catatan berapa koleksi yang akan dikembalikan ke instusi yang meminjami 
tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Contoh Daftar Pengembalian dari Koleksi yang Dipinjami 

DAFTAR KOLEKSI BUKU YANG DIKEMBALIKAN

BULAN:                                                                                                                        KEPADA INSTITUSI:NO 
KLASIFIKASI

BUKU JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI SEPT OKT NOVAGS DES JMLH KET.
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Apabila anggota akan meminjam koleksi sebaiknya pihak pengelola menyediakan formulir peminjaman.  Disini 
disertakan contoh formulir peminjaman yang dapat dimanfaatkan. Untuk catatan peminjaman buku tidak selalu 
berupa formulir/ lembaran namun bisa juga masing‐masing anggota memiliki buku catatan peminjaman koleksi.

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Formulir Pendaftaran

Anggota Taman Bacaan Pustaka Borneo/Perpustakaan

Nama    : ..................................................................................................................

Alamat  : ..................................................................................................................

               RT: ............ RW: ............... Kecamatan.....................................

               Kode Pos: .........................

No. Kartu Pelajar: ..........................................

Tandatangan

(.................................)
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Untuk menjaga ketertiban administrasi setelah periode peminjaman dari institusi/ taman bacaan lain ,  maka ketika mengembalikan 
pinjaman koleksi yang telah dipinjamkan tersebut perlu dibuatkan catatan berapa koleksi yang akan dikembalikan ke instusi yang meminjami 
tersebut. Hal ini agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Contoh Daftar Pengembalian dari Koleksi yang Dipinjami 

DAFTAR KOLEKSI BUKU YANG DIKEMBALIKAN

BULAN:                                                                                                                        KEPADA INSTITUSI:NO 
KLASIFIKASI

BUKU JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI SEPT OKT NOVAGS DES JMLH KET.



DATA KOLEKSI BUKU YANG DIKEMBALIKAN TAHUN ..............

BULAN                                                                                                                     
NO 

JAN

JMLH

KET.

FEB MAR APR MEI JUNI JULI SEPT OKT NOVAGS DES
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Contoh Catatan/ Statistik Harian Koleksi yang Dikembalikan

Catatan yang rapi dari bagian sirkulasi  akan sangat membantu dalam memperoleh data bagi keperluan untuk 
mengetahui koleksi apa saja yang sering dipinjam, apabila jumlahnya kurang atau ada edisi baru maka apabila memiliki 
dana, bagian  pengadaan koleksi dapat dibelikan lagi. 

Sedangkan bagi koleksi yang tidak pernah dipinjam perlu dievaluasi,  apakah karena topiknya yang kurang sesuai 
dengan masyarakat penggunanya ataukah karena ketidak tahuan masyarakat tentang keberadaan koleksi tersebut di 
taman bacaan itu. Apabila demikian keadaannya, maka wajib bagi pengelola perpustakaan untuk mempromosikan apa 
saja fasilitas, koleksi dan informasi yang tersedia di taman bacaannya.

 FORMULIR PEMINJAMAN

Nama    : ..................................................................................................................

Alamat  : ..................................................................................................................

               RT: ............ RW: ............... Kecamatan.....................................

               Kode Pos: .........................

No. Kartu Pelajar: ..........................................

Dipinjam Tanggal : ...................................................

Kembali Tanggal  : ...................................................

Perpanjangan Tanggal  : ..........................................

Buku yang Dipinjam

Tandatangan Peminjam

(.................................)

PENGARANGJUDUL BUKUNO
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Contoh Formulir Peminjaman Buku
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Alamat  : ..................................................................................................................
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Contoh Formulir Peminjaman Buku



Bab 5 . Sumber Daya Pengelola Perpustakaan  
�

Faktor pengelola memerlukan pertimbangan yang matang, mengingat taman bacaan adalah termasuk dalam 

pelayanan terhadap publik. Apabila ditempatkan orang yang terpaksa dan kurang menyukai pekerjaannya  maka 

akan sangat menghambat pengembangan dikemudian hari. Pasalnya, berdirinya  taman bacaan atau 

perpuatakaan biasanya lahir dari swadana dan swadaya masyarakat . Oleh karena itu, keterlibatan dari pengurus 

daerah dilingkungan tersebut juga ikut menentukan. Pihak orang tua dan para remaja dilingkungan tersebut bisa 

diikut sertakan dalam pengelolaan taman baca. Dengan meilibatkan mereka, akan merasa ikut bertanggung 

jawab untuk kemajuan dan kelestarian dari taman bacaan tersebut. 

Adapun kriteria dari pengelola / petugas taman bacaan antara lain memiliki sifat rajin, tekun, teliti dan disipilin .  

Cerdas dan daya ingat kuat sangat diperlukan dalam menghadapi pengguna/ user yang menyampaikan 

pertanyaan. Setiap petugas perpustakaan harus siap menjawab pertanyaan pengguna tersebut serta tahu 

solusinya. Untuk dapat menjawab pertanyaan maka harus banyak membaca serta mendengarkan masukkan 

yang positif tentang perkembangan, baik yang berkaitan dengan pengetahuan maupun teknologi meskipun 

tidak terlalu mendalam. 

Pengelola perpustakaan juga harus memiliki kesabaran, karena menghadapi berbagai macam karakter manusia 

memerlukan  tingkat kesabaran yang tinggi serta perhatian. Sifat suka menolong juga perlu karena seringkali 

pengguna tidak tau cara menemukan informasi maka petugas wajib menolong untuk menjelaskan. Yang tak 

kalah pentingnya adalah kemampuan berkomunikasi  secara verbal dengan baik, karena tidak jarang petugas 

harus menjelaskan beberapa informasi kepada pengguna. Nah, faktor komunikasi yang efektif dan jelas  akan 

mudah dicerna dan  ini sangat membantu.
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Pihak orang tua dan para
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