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Pada Buletin WARTA KB edisi No.2Tribulan IITahun 2008 adaZ (dua) buah

artikel menarikyang ditulis oleh relon pustakawan, yaitu Sri Endah Pertiwi mengenai

?ustaka Sebagai Media Pronroi KB", dan Wurpni nrcngenai '?enyebarluasan Informasi

Prognm KB Nasional Melalui Pertemuan Pustakawan/Pengelola Perpustakaan". Kedua

artikd temebut menyoldi pustalc sebagai isidari perprctakaan dan peran pushlcwannla

sebagai SDM di perpustakaan melalui kegiatan temu ilmiah. Berkaitan dengan hal

tersebut, karena sudah ada pustaka dan pustakawan, maka tulisan ini menitikberatkan

pada tempattp yaitr perpustalcan.

Pada dasarnla mengelola perpustakaan benfti mengelola informasi. Berbagai

sumber infurmasi tersebut dimulai dari kegiatan menghimpun (to collst), memelihara

(to kep), melestarilan (b prwrue),, dan mendapgunakan (to rrck atnilable). Secan

umum perpu$alcaan berfungsisebagai Empat utttukpenyimpanan, penditian, pendidikan,

infonnasi, relceasi,dan kulhrnl. Begihl juga perpu$akaan BKKBNjugatidakhenti-hentinya

selalu mengumpulkan, nrenyimpan, mengemas, merawat dan rnenyediakan pelayanan

sampai pada menyebarten berbagai rnacam kumpulan informasi plogram KB baik linghp
nasional maupun internasional.

Perpustalcan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) rnerupalcn

salah satu jenis perpustakaan khusus yang membantu tugas BKKBN agar mampu

menyediakan informasi seputar KB. Dilchlcn sebagai perpustakaan khusus, malsudnp

adalah bahwa perpustakaan BKKBN tersebut dibentuk dan berada di instansi khusus

BKKBN, tugas dan fungsinp adalah membanhr dan menunjang kegiatan BKI(BN, biaya

pengelolaannla berasaldari BKIGN, koleksilang ada kebanyakan juga khusus mengenai

KB maupun koleksi lain yang relevan/terkait dengan kesehatan keluarga. Selanjutnya
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pelayanannya juga lebih mengutamakan pengguna internal dari BKIGN walaupun
kenyataannya juga tidakteftutup bagi pengguna dari instansi lain/maqyaralot umum.
Saat inidi beberapa BKKBN provinsi, mskipun perpustakaannya hanya satu ruangan,
jumlah tenaga dan koleksi yang terbatas hanya seputar KB, alcn tetapijustru yang
terpenting dan menjadi perhatian adalah bahwa perpustakaan BKKBN harus dapat
memenuhi kebutuhan informasi KB serta mampu nremberikan pelayanan kepada
maqBnkat yang jangkauannla lebih luas.

Oleh karena itu, mau tidak mau karena perpustakaan BKKBN berada di instansi
BKKBN, maka harus didayagunakan seoptimal mungkin oleh pegawai BKKBN pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama dari pemanfaatan sisi kolelsi
perpustakaannya. Perpustakaan BKIGN harus dapat memenuhi kebutuhan berbagai
informasiyang berkaitan dengan program KB nasional.

Sumber informa$ rnengenai KB 1arg bisa disimpan dan dilarcnkan di perpustaloan

BKKBN, anbra lain:

1. Buku, majalah/jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bidang KB, kependdukan
dan keluarga sejahtera atau bidang tertcait lainnp.

2. Surat kabar baikterbitan lokal maupun nasional untuk mengikuti berita aktral
mengenai kegiatan KB, perkembargan prcgram KB dan berita lainnla.

3. Berbagai penerbitan, biasanya dihasilt<an oleh komponen di lingkrngan BKIGN
yang berupa pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan, serta bahan informasi
lainnya yang bed<aitan dengan program KB nasional.

4. Ephemera, rnoupakan kumpulan malclah/bahan sajian para pembuat kebgakan
yang berkaitan dengan perkembangan prognm KB.

5. Segala macam bentuk leaflet, brosur, booklet mengenai permasalahan KB dan
pemeca ha nnya, rna u pu n seputar kesehab n lai nnp.

5. Kliping, berupa ulasan berita/artikel dalam bidang KB }ang telah dihimpun dari
berbaga i harian/rned ia.

7. Koleksi lainnya yang berkaitan dengan program KB, misalnya: masalah
kesehatan, sosial kemasyarakatan, kependudukan, keluarga sejahtera,
keagamaan, keehatan keluarga, dan lain{ain.

WARTA KB trto. 4 Tnib. lV Tahun 2OOB 27



Mengoptimalkan turusi Pepustakaan BKKBN ...

Pusfrakawan/pengrdola perprdakaan BKKBN hans nelakukan terobcan dengan
senantiasa mendayagunakan potensi yang ada. Caranya adalah dengan mengemas
informasinya agar menjadi lebih mudah dipahami dan rnenarik perhatian masyarakat.
Ada beberapa bentuk kemasan informasi yang bisa dioptimalkan oleh perpustakaan
BKKBN dalam ikutseda rnensulseskan prognm pcnointah bsebut, antara lain berupa:

1. selebann, lembaran lerbyang dlsebarrcn kepada umum.

2- tsflet, sehelai lsbspng benrpa lernbann hrpgaldan biasanp dilipat nrenjadi
empat (4) atau bebenpa halaman.

3. Pamflet, penerbitan insidental yang jumlah halamannya hanya satu dan
disebarluaskan secan culna{uma dan biasanya berisi produk atau temuan
terbaru.

4' Btosur; buku tipis }ang triasaqa tilak hbih dari 12 halarnan dan isi informasinp
lebih lenglcp daripada sdebaran dan leaflet.

5. Poster, plalct )ang bsisi sebuah informasi dan dipasang di tempat umum.

5' Banner, secaE umum didetrnisikan sebagai poshr )ang memiliki ukuran lebih
besar dua (2) sampai dengan enrpat (4) l<ali ukuran poster atau memiliki lebar
dan panjang melebihiukunn posts AA, M,Al dan A0.

7. Spandulq kain renhng yang berisi informasi dan disebarkan dengan tujuan
agar diketahui masyarakat seara umum.

Terlebih bagi maq6nkatpng harc akan infonnasi seputar KB, maka kebendaan
perpustakaan sebagai sumber infurmasi menjadi sangat penting sekali. Walaupun
sekedar selebaran maupun leafleL menurut pendapat saya justru itu lebih efisien,
terubnn dalam upqE nrendulqlng p$yebann infunnrui meqgenai KB dan seluk beluknya
kepada masyarakat luas. Misalnp: kesehatan reproduksi bagi remaja, masalah
pembangunan kependudulcn,kehanrpnisan rumahtangga, manfaatpapsmea; petunjuk
mengenai kesehatan ibu &analg kewajiban orang tua terhadap ana( kewajiban anak
kepada oGng tua maupun meftua, rnensFuasi, jenis kontnsepsi, metode pencegahan/
penjarangan kehamilan, pasangan usia subur (PUS), pencegahan & penanggulangan
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HIV/AIDS, manfaatASI, dan lain sebagainya. Berikut mengenai kelebihan dariselebaran

maupun leafle! antara lain:

1. Sangat ringan dibawa, bisa dilipat dan dimasukkan di saku baju.

2. Bisa dibaca sambil rnengerjakan aKivitas lain.

3. Lebih menarik, karena bisa disajilcn dengan keftas wama.

4. Bahasanya enakdan mudah dipahami.

5. Uraiannya singkat dan padat, lcrena biasanya hanya menguraikan satu topik
saja.

Uparc untukrnengoptimalkan fungsi perpustalcan BKIGN perlu dilakukan secaftr

terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini rnengingat bahwa perpustakaan BKKBN

sebagaitempat menyimpan data dan informasiseputar KB, maupun berita aktual lainnp

)ang relann. SelanjuUrya upayia unhrk mengoptimalkan fungsidari perpustakaan BKKBN

tercebut bisa ditempuh dengan cara:

1. Mengintensifkan fungsi perpustakaan dengan pendekatan pada pelayanan

informasi &dokurnentasi program KB yang prima guna rnendukung terwujudnya

seluruh keluarga agar ikut ber-KB.

2. Profesionalisme dalam pengelolaan & pengembangan informasidi perpustakaan

melalui media cetak dan media elelGronikyang berkualitas.

3. Menyebarluaskan informasi KB dan mengofinnlkan peran pustakawan BKKBN

dalam pertemuan sistem Ja ri ngan Infiormasi & Dokumentasi (JID) KB nasiona l.

4. Digitalisasi local content koleksi BKKBN dan layanan dokumentasi berbasis

teknologi informasi yang sinergi melalui pengembangan kerjasama jaringan

antar perpustakaan BKKBN.

5. Membangun kemitraan program KB melalui perpustakaan dengan pihak

terkait, karena dapat menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan

dan memperkuat kemitraan dalam mendukung pelaksanaan program

KB nasional.
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6. Pendapgunaan pelalanan telematika di perpustakaan dengan mempublilcsikan
da n mendesi mi nasikan informasi prog ra m KB u nhr k mempercepat temu kemba I i
informasi, serta peningkatan petayanan dan penyebartuasan bahan
infornnsi KB.

Akhirnya marilah kita bersama€ama membangun tekad yang kuat untuk
mengofimalkan fungsi perpustakaan BKIGN. Marilah kita jadilon perpustakaan BKKBN
sebagai pusatuntukmenytmpan informasidari berbagaimacam pengetahuan khususn)€
bidang KB, kependudukan, dan keluarga sejahter:a.

* Kepla krpusbkaan tr uIttDIP dan Dost LB Prqnm D3 K,-FE & Aps-ngp uIvDIp
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