DEFINISI, TUGAS DAN FUNGSI PERPUSTAKAAN

_____________________________________________

Pendahuluan
Perpustakaan adalah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun pemahaman
tentang perpustakaan bagi sebagian masyarakat, nampaknya masih konvensional.
Perpustakaan masih dianggap sebagai tempat menyimpan buku, atau gudang buku.
Padahal dengan semakin berkembangnya ilmu, fungsi dan tugas perpustakaan juga ikut
berkembang. Dengan demikian, pemahaman sebagian masyarakat tentang perpustakaan
juga

ikut berkembang. Tidak diragukan lagi, bahwa perpustakaan merupakan sarana

yang sangat penting/vital bagi semua lapisan masyarakat, baik untuk negara maju, negara
berkembang bahkan negara miskin sekalipun.
Perpustakaan

merupakan

jantung

atau

urat

nadi

bagi

suatu

instansi/institusi/universitas/badan korporasi lainnya. Perpustakaan saat ini, tidak lagi
hanya menjadi tempat menyimpan dan mencari buku, tetapi lebih dari itu yaitu menjadi
sumber/tempat mencari informasi. Berbagai informasi dapat ditemukan di perpustakaan.
Dari informasi yang bersifat ilmiah, informasi yang berkaitan dengan sejarah, hingga
informasi yang bersifat populer. Tentunya pencarian informasi tersebut tergantung jenis
perpustakaannya. Umumnya perpustakaan Perguruan Tinggi dan perpustakaan khusus
menyediakan informasi yang bersifat Ilmiah atau semi ilmiah dan informasi yang
berkaitan dengan sejarah, sedangkan Perpustakaan umum,

biasanya menyediakan

informasi yang bersifat semi ilmiah dan populer namun banyak pula perpustakaan umum
yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan sejarah, cerita-cerita fiksi hingga
informasi yang bersifat aktual dan faktual.
Kini perpustakaan semakin dekat dengan masyarakat, hampir di berbagai pelosok
daerah dapat kita jumpai perpustakaan-perpustakaan kecil yang lebih umum dikenal
dengan Taman Bacaan.

Bahkan saat ini, Perpustakaan Keliling juga

merambah ke tiap-tiap provinsi di Indonesia.

sudah mulai

Definisi Perpustakaan

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perpustakaan, perlu diketahui definisi dari
perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti kitab atau buku.
Setelah ditambah awalan per

dan akhiran an menjadi perpustakaan yang

artinya

kumpulan buku-buku yang kini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. Dalam bahasa
Inggeris dikenal istilah Library yang berasal dari bahasa latin yaitu liber atau libri yang
artinya buku. Dalam Bahasa Belanda disebut bibliotheek, Jerman dikenal dengan
bibliothek, Perancis disebut bibliotheque, Spanyol dan Portugis dikenal dengan
bibliotheca. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung tempat
menyimpan buku-buku untuk di baca. Sedangkan menurut Taslimah Yusuf (1996),
Perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis bahan bacaan. Di situ masyarakat
dapat memanfaatkan bacaannya untuk menambah pengetahuan, mencari informasi atau
sekedar mendapatkan hiburan. Berbagai jenis koleksi yang tersedia yaitu berupa buku,
majalah, surat kabar, bahan audio visual, rekaman kaset, film dan lain-lain. Namun
karena perkembangan jaman, istilah perpustakaanpun menjadi berkembang, sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini, perpustakaan
adalah tempat menyimpan, mengolah dan mencari informasi, dimana informasi tersebut
dapat berbentuk bahan bacaan tercetak (buku, jurnal, referens, dan bahan pustaka tercetak
lainnya) maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik (electronic book, elektronik
jurnal, dan bahan bacaan bentuk elektronik lainnya) Di dalam perpustakaan tersebut ada
organisasi dan sistem yang mengatur perjalanan bahan pustaka/informasi mulai dari
pengadaaan, peminjaman hingga pelayanan dan penyajiaan kepada pengguna
perpustakaan.
Dari definisi perpustakaan tersebut, jelas bahwa koleksi bahan pustaka yang ada,
digunakan untuk kepentingan pembaca, berbeda dengan toko buku. Buku-buku yang ada
di toko buku di sajikan kepada konsumen untuk dibeli dan mendapatkan keuntungan,
sedangkan buku-buku yang ada di perpustakaan disajikan kepada pengguna untuk
dimanfaatkan demi pencarian ilmu dan informasi, tanpa tujuan menarik keuntungan dari
penggunanya.

Tidak semua gedung yang berisi buku dapat disebut perpustakaan, tetapi harus
ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
1. Adanya kumpulan bahan pustaka (buku, majalah, buku rujukan dll) dalam
jumlah tertentu, dalam bentuk tercetak maupun elektronik/digital.
2. Bahan pustaka yang ada harus ditata berdasarkan sistem yang berlaku, diolah
dan diproses (registrasi, klasifikasi, katalogisasi dan di data) baik secara
manual ataupun dengan cara automasi.
3. Bahan pustaka yang telah diolah dan diproses tadi, harus ditempatkan di
ruangan tertentu yang kita kenal dengan istilah perpustakaan.
4. Perputaran/sirkulasi bahan pustaka harus dikelola oleh petugas yang
profesional yang mempunyai kemampuan mengelola peredaran bahan pustaka
baik secara manual maupun yang sudah terautomasi.
5. Ada pengguna perpustakaan, yang memanfaatkan koleksi bahan pustaka
untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, observasi, dan hal lainnya
yang berkaitan dengan belajar dan menimba ilmu.
6. perpustakaan merupakan institusi yang menunjang Tridarma perguruan tinggi,
bagi universitas ataupun institut, dan merupakan mitra bagi lembaga-lembaga
lainnya baik formal maupun informal.

Perpustakaan adalah gudang ilmu, sumber informasi yang penting yang dapat
menguak sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyususn perencanaan dan
penelitian untuk masa mendatang. Perpustakaan bersifat universal, artinya siapapun, usia
berapaun, apapun pekerjaannya dapat belajar dan mencari informasi di perpustakaan.
Perpustakaan ada di mana-mana, di desa-desa maupun di kota dapat dijumpai
perpustakaan walupun dengan jenis, luas, dan kwalitas yang berbeda-beda.
Dewasa ini perpustakaan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Banyak
Perpustakaan yang telah menggunakan sistem automasi, mulai dari proses pengadaan,
pendaftaran, pencarian bahan pustaka, peminjaman dan pengembalian buku,

hingga

proses bebas pustaka. Semua sistem dapat berjalan baik jika didukung SDM yang handal,
yang terus-menerus belajar dan menggali ilmu serta mencermati dan mempelajari
perkembangan ilmu di era informasi ini.

Tugas Perpustakaan
Agar tidak ketinggalan jaman, mau tak mau peran perpustakaan harus
ditingkatkan, dengan begitu, tugas perpustakaan semakin berat juga. Telah diketahui
bersama bahwa tugas perpustakaan adalah mengumpulkan,

mengolah, memelihara,

merawat, melestarikan, mengemas, menyimpan, memberdayakan

dan menyajikan

koleksi bahan pustaka kepada pemakai. Jadi pada prinsipnya tugas Perpustakaan adalah
menyediakan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat, baik masyarakat ilmiah
(pelajar, mahsiswa, guru, dosen dan peneliti) maupun masyarakat luas di sekitarnya.
Seiring perkembangan jaman tugas Perpustakaan juga semakin luas dan berkembang.
Pengelola perpustakaan dituntut untuk lebih jeli melihat kebutuhan masyarakat pengguna
perpustakaan. Saat ini, pencarian informasi dapat diakses lewat internet. Oleh karena itu,
menjadi tugas Perpustakaan untuk menyediakan informasi yang dapat diakses lewat
internet, namun harus pula menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi
kepentingan Perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Disamping itu menjadi
tugas Perpustakaan juga untuk terus memperhatikan kemajuan jaman dan kemajuan
teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi.
Perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan inovatif
terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna. Ini diperlukan
agar perpustakaan dan Pustakawannya mampu tetap berkembang dan survive.
Perpustakaan harus mampu menjadi jembatan peyedia informasi pada masa lalu, masa
kini dan masa depan, disamping itu perpustakaan seyogyanya bisa membentuk koneksi,
koalisi, dan kemitraan baik secara teknologi maupun organisasi. Secara garis besarnya
tugas perpustakaan adalah:
•

Mengumpulkan, menyimpan dan menyediakan informasi dalam bentuk tercetak
ataupun dalam bentuk elektronik kepada pemakai;

•

Menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, namun harus pula
menyediakan

peraturan-peraturan

yang

dapat

melindungi

kepentingan

Perpustakaan dan keamanan informasi tersebut;
•

Terus memperhatikan kemajuan jaman dan kemajuan teknologi agar keinginan
masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi;

•

Harus mampu menjadi jembatan peyedia informasi pada masa lalu, masa kini dan
masa depan;

•

Perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan
inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna.

Fungsi Perpustakaan

Perpustakaan bagi perguruan tinggi atau Institut ataupun universitas adalah sarana
penunjang yang sudah selayaknya diperhatikan dengan baik. Walaupun merupakan
sarana penunjang, fungsi perpustakaan bagi

perguruan tinggi /Institut/universitas/

lebaga/badan koorporasi lainnya, sangatlah vital,

seperti jantung di dalam tubuh

manusia. Salah satu fungsi perpustakaan adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Upaya-upaya pengelola perpustakaan agar masyarakat gemar membaca dan mau
mengunjungi

perpustakaan

patut

dihargai.

Dengan

semakin

banyaknya

pengguna/masyarakat yang mengunjungi dan memberdayakan perpustakaan, ini
mengindikasikan bahwa perpustakaan dapat memenuhi peran dan fungsinya dengan
baik. Fungsi perpustakaan dari masa-ke masa mungkin saja mengalami perubahan dan
perkembangan, namun pada dasarnya fungsi perpustakaan

dapat dijabarkan sebagai

berikut:
•

Fungsi Edukatif
Perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri, di situ
pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah ilmu
dan wawasan. Siapapun dapat belajar di perpustakaan dengan mengikuti tata cara
dan prosedur yang berlaku di perpustakaan tersebut. Dengan fungsi edukatif ini,
perpustakaan membantu pemerintah, dalam program gemar membaca dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan belajar sepanjang hayat.

•

Fungsi Informatif.

Perpustakaan mempunyai fungsi informatif, artinya informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna dapat dicari di perpustakaan. Jenis informasi yang akan di dapat
tergantung jenis perpustakaannya, apakah itu perpustakaan perguruan tinggi
perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah (informasinya biasanya bersifat
ilmiah dan semi ilmiah ada juga yang non ilmiah/populer) ataupun perpustakaan
Nasional dan perpustakaan umum (informasinya lebih beragam, dari yang populer
hingga yang bersifat ilmiah)
•

Fungsi Penelitian
Perpustakaan mempunyai fungsi penelitian, artinya, sumber-sumber informasi
yang ada di dalam perpustakaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan
untuk melakukan penelitian. Berbagai informasi dapat dijadikan dasar untuk
proposal penelitian, penunjang penelitian (tinjauan pustaka) yang hasilnya dapat
diambil menjadi bahan pertimbangan untuk menarik kesimpulan dan saran dari
suatu penelitian. Umumnya fungsi ini terdapat pada perpustakaan perguruan
tinggi baik negeri maupun swasta dan perpustakaan khusus.

•

Fungsi Kultural
Perpustakaan mempunyai fungsi kultural artinya, perpustakaan memiliki dan
menyediakan bahan pustaka baik tercetak maupun elektronik yang menyajikan
kebudayaan daerah, kebudayaan suatu bangsa ataupun kebudayaan antar bangsa.
Di perpustakaan juga tersimpan koleksi hasil karya budaya manusia dari masa-ke
masa, yang dapat dijadikan rujukan untuk mempelajari sejarah peradaban manusia

•

Fungsi rekreasi
Perpustakaan mempunyai fungsi rekreasi artinya, pengguna dapat mencari koleksi
yang bersifat populer dan menghibur. Disamping itu, pengguna dapat
menggunakan media audio visual (TV, VCD dll) serta koran yang disediakan di
perpustakaan tersebut. Untuk beberapa Perpustakaan, ada yang menyediakan
taman dan mendekorasi ruang perpustakaan menjadi tempat yang nyaman dan,
toko buku, warnet sampai mini-market

Dengan adanya fungsi perpustakaan yang beragam tersebut, diharapkan para
pengguna akan tertarik, sehingga sebanyak dan sesering mungkin datang ke
perpustakaan. Perpustakaan harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak.
Para pustakawan dan pengelola perpustakaan seyogyanya menyediakan fasilitas dan
koleksi bahan pustaka yang memadai dan relevan bagi penggunanya. Disamping itu
kemudahan dalam mengakses informasi juga harus diperhatikan dengan baik, agar
pengguna tidak jemu dan kesal karena sulit mendapatkan informasi atau bahan pustaka
yang dibutuhkan. Fungsi–fungsi perpustakaan mungkin saja akan mengalami perubahan
yang mengarah kepada perkembangan dan kemajuan, baik ditinjau dari pengelolaan
informasi hingga pemanfaatan teknologi informasi. Dengan SDM yang yang baik, yang
mempunyai dedikasi tinggi terhadap perkembangan perpustakaan, ditunjang juga dengan
dana, sarana prasarana yang memadai, dapat dipastikan peran dan fungsi perpustakaan
dapat disejajarkan dengan perpustakaan di negara-negara maju.

Dengan begitu

penghargaan pemerintah dan masyarakat juga akan semakin tinggi, selain itu manfaat
perpustakaan dapat dinikmati dan dirasakan oleh segenap berbagai lapisan masyarakat di
Indonesia.
Pada dasarnya, tugas dan fungsi perpustakaan dapat berjalan dengan baik, selaras
dan harmonis, jika ada perhatian yang besar dari pemerintah dan atau institusi/badan
koorporasi tempat perpustakaan itu berada. Sudah selayaknya ada UU atau peraturan
pemerintah yang menyoroti khusus permasalahan perpustakaan. Harus ada UU yang
mengatur kepentingan pengembangan perpustakaan.

Hal ini harus dipertimbangkan

mengingat perpustakaan adalah gudang ilmu dan sumber informasi.

Jika tugas dan

fungsinya berjalan dengan baik, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat
penggunanya, dapat dipastikan kemajuan bangsa akan segera tercapai. Bangsa yang
maju adalah bangsa yang gemar membaca. Dapat kita contoh bangsa Jepang yang kini
maju dengan pesat karena bangsanya terkenal gemar membaca. Bangsa Jepang hancur,
pada saat menjelang bangsa Indonesia merdeka. Namun tekad pemerintah Jepang dan
masyarakatnya untuk bangkit dan menjadi bangsa yang maju, patut kita teladani. Salah
satunya adalah dengan meningkatkan budaya baca. Terbukti di Jepang dan di negaranegara maju lainnya, perpustakaan sudah amat baik, ditinjau dari segala aspek.
(gedungnya, koleksinya, pendanaanya, sistem pengelolaannya, sarana dan prasarana

perpustakaanya serta kesejahteraan staf pegawainya). Perhatian pemerintah dan
masyarakat di negara-negara maju terhadap perpustakaan sedemikian besarnya, sehingga
tugas dan fungsi yang diemban perpustakaan dalam melayani masyarakat dapat berjalan
dengan baik.

Sebenarnya usaha-usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi

perpustakaan suadah ada, juga untuk kemajuan pustakawannya. Sering digelar acaraacara seminar, lokakarya, workshop, pelatihan dan magang di bidang perpustakaan.
Namun tindak lanjut dari semua program itu, seringkali terbentur oleh pendanaan yang
tidak memadai, peraturan dan biroksrasi yang kurang mendukung, sehingga kemajuan
dan perkembangan perpustakaan agak tersendat-sendat. Sudah selayakanya dan sudah
waktunya pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius kepada perpustakaan,
pustakawan dan segenap aspek yang berkaitan dengan perpustakaan. Pendidikan sangat
erat kaitannya dengan perpustakaan, jika perpustakaan mendapat perhatian yang serius
dari pemerintah mulai dari segi pendanaan hingga peraturan yang mendukungnya, dapat
dipastikan masyarakat Indonesia akan semakin cerdas. Dengan masyarakt yang cerdas
dan mumpuni, dapat dipastikan kemajuan bangsa ini akan dapat tercapai.

Latihan
Jawablah soal-soal berikut dengan baik, jelas dan lengkap.
1. Apa yang Anda ketahui tentang perpustakaan?, jelaskan definisinya menurut
pemahaman anda
2. Apa yang Anda ketahui tentang tugas-tugas perpustakaan? Jelaskan dengan
baik dan benar.
3. Sebutkan fungsi-fungsi perpustakaan! Apakah tugas dan fungsi perpustakaan
sudah sesuai dengan harapan masyarakat saat ini? Jelaskan dengan baik dan
benar!

Petunjuk Jawaban Latihan
1. Latihan nomor 1
a. Syarat mutlak yang harus Anda kuasai sebelum mengerjakan soal ini
adalah Anda harus menguasai dan mengerti definisi perpustakaan

b. Cobalah untuk menguraikan perngertian tersebut dengan cara mencocokan
pengertian perpustakaan dengan apa yang Anda lihat dengan contoh yang
ada di lingkungan Anda
c. Perhatikan toko-toko buku yang ada di sekeliling anda. Uraikan proses
perputaran buku yang ada di toko buku tersebut dan di perpustakaan
hingga pemahaman anda tentang perpustakaan semakin jelas.
d. Diskusikan jawaban Anda dengan teman anda untuk memperoleh jawaban
yang lebih komprehensif dan lebih meyakinkan
2. Latihan nomor 2
a. Syarat mutlak yang harus Anda kuasai sebelum mengerjakan soal ini
adalah Anda

harus menguasai dan mengerti tugas-tugas pokok

perpustakaan
b. Cobalah untuk menguraikan tugas-tugas perpustakaan dengan cara
memperhatikan dan mencocokan tugas-tugas perpustakaan dengan apa
yang Anda lihat dengan contoh yang ada di lingkungan Anda
c. Perhatikan toko-toko buku yang ada di sekeliling anda. Uraikan tugastugas toko buku tersebut dan bandingkan dengan tugas-tugas perpustakaan
hingga pemahaman anda tentang tugas perpustakaan semakin jelas.
d. Diskusikan jawaban Anda dengan teman anda untuk memperoleh jawaban
yang lebih komprehensif dan lebih meyakinkan
3. Latihan no. 3
a. Syarat mutlak yang harus Anda kuasai sebelum mengerjakan soal ini
adalah Anda harus menguasai dan mengerti fungsi perpustakaan
b. Anda harus dapat menjelaskan dengan baik dan benar tentang fungsifungsi perpustakaan
c. Berikanlah contoh kongkrit fungsi-fungsi perpustakaan di lingkungan
sekitar Anda.
e. Diskusikan jawaban Anda dengan teman anda untuk memperoleh jawaban
yang lebih komprehensif dan lebih meyakinkan

Rangkuman

Perpustakaan adalah tempat menyimpan, mengolah dan mencari informasi,
dimana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan tercetak (buku, jurnal, referens,
dan bahan pustaka tercetak lainnya) maupun bahan bacaan dalam bentuk elektronik
(electronic book, elektronik jurnal, dan bahan bacaan bentuk elektronik lainnya) Di
dalam perpustakaan tersebut ada organisasi dan sistem yang mengatur perjalanan bahan
pustaka/informasi mulai dari pengadaaan, peminjaman hingga pelayanan dan penyajiaan
kepada pengguna perpustakaan.
Tugas perpustakaan adalah mengumpulkan, mengolah, memelihara, merawat,
melestarikan, mengemas, menyimpan, memberdayakan dan menyajikan koleksi bahan
pustaka kepada pemakai. Jadi pada prinsipnya tugas Perpustakaan adalah menyediakan
layanan informasi untuk kepentingan masyarakat, baik masyarakat ilmiah (pelajar,
mahsiswa, guru, dosen dan peneliti) maupun masyarakat luas di sekitarnya.
Fungsi perpustakaan sangatlah banyak dan beragam, namun secara garis besarnya
fungsi perpustakaan adalah: Fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi penelitian, fungsi
kultural dan fungsi rekreasi. Semua tugas dan fungsi perpustakaan dapat berjalan dengan
baik, selaras dan harmonis jika ada dukungan penuh dari semua fihak terkait, seperti
pemerintah, pengelola perpustakaan serta masyarakatnya.

Daftar Pustaka
Moderen Library Technology and Reference services/Samuel T. Huang, editor. New
York: The Haworth Press, Inc. 1995.
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Sutarno N.S. Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Samitra
Media Utama. 2004.
Studies in Library Management Volume Six/ Anthony Vaughan, editor. London: K.G.
Saur and Clive Bingley. 1980
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Tes Formatif 1

Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D, yang menurut anda merupakan
jawaban yang paling tepat.
1. Pada prinsipnya perpustakaan adalah tempat, kecuali ……………
A. Menyimpan dan mencari sumber informasi
B. Mencari dan menambah ilmu pengetahuan
C. Diskusi dan introspeksi
D. Mencari dan melengkapi bahan penelitian

2. Di dalam perpustakaan ada organisasi dan sistem yang mengatur agar proses sirkulasi bahan pustaka berjalan dengan lancar. Proses tersebut meliputi, kecuali ……..
A. Peminjaman bahan pustaka
B. Pengembalian bahan pustaka
C. Perpanjangan bahan pustaka
D. Pengadaan bahan pustaka

3. Perpustakaan dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh, kecuali ………..
A. Sarana dan prasarana yang memadai
B. Lokasi yang jauh dari pusat kota
C. Dana yang cukup dan memadai
D. SDM yang handal dan berdedikasi tinggi

4. Tugas perpustakaan semakin banyak dan berkembang, diantaranya, kecuali……..
A. Menyimpan informasi
B. Mengumpulkan informasi
C. Menyebarkan informasi
D. Menjual informasi

5. Pada dasarnya, Fungsi perpustakaan adalah, kecuali ……………
A. Fungsi regenerasi

B. Fungsi informasi
C. Fungsi edukasi
D. Fungsi rekreasi

6. Fungsi dan tugas perpustakaan dapat berjalan dengan baik, selaras dan harmonis jika
A. Ada SDM yang banyak dan memadai
B. Ada kepentingan perpustakaan yang didahulukan
C. Ada perhatian yang serius dari pemerintah
D. Ada koleksi bahan pustaka yang banyak

7. Beberapa pakar mengelompokkan perpustakaan menjadi …… jenis
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9

8. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah perpustakaan diantaranya:
A. Adanya sekumpulan bahan pustaka yang diolah dan disajikan ke pengguna
B. Adanya bahan pustaka yang diolah dan di jual kepada pengguna
C. Bahan pustaka yang ada harus diinformasikan kepada pengguna
D. Petugasnya harus ramah tamah

9. Secara garis besarnya tugas perpustakaan adalah, kecuali….
A. Mengumpulkan, menyimpan dan menyediakan informasi dalam bentuk
tercetak ataupun dalam bentuk elektronik kepada pemakai;
B. Menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet secara bebas
C. Terus memperhatikan kemajuan jaman dan kemajuan teknologi agar keinginan
masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi;
D. Harus mampu menjadi jembatan peyedia informasi pada masa lalu, masa kini
dan masa depan;

10. Perpustakaan juga mempunyai fungsi rekreasi, yang dimaksud dengan rekreasi di
sini adalah, terkecuali…..
A. Pengguna dapat mencari koleksi yang bersifat populer dan menghibur
B. Pengguna dapat menggunakan media audio visual (TV, VCD dll)
C. Pengguna dapat membawa makanan dan minuman ke dalam perpustakaan
D. Pengguna dapat membaca koran sepuasnya

