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1. Profil Perpustakaan Nasional RI 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau yang biasa disebut Pepusnas atau PNRI 

terletak di jalan Salemba 28 Jakarta Pusat. Perpustakaan ini memiliki tugas menyimpan 

data-data dan informasi negara. PNRI juga merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non 

Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

2. Sejarah Berdirinya PNRI 

Setelah melalui penantian dan perjuangan yang lama, serta desakan yang tiada hentinya 

baik dari kalangan pustakawan dan bantuan dari  para cendekiawan, maka pada akhirnya 

dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0164/0/1980 

dibentuklah Perpustakaan Nasional RI. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tertuang 

dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0220/0/1980 

Perpustakaan Nasional ini berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di bidang 

perpustakaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perpustakaan Nasional ini dipimpin oleh seorang 

kepala dan bertugas melaksanakan pengumpulan, penyimpanan dan pendayagunaan bahan 

perpustakaan tertulis, tercetak dan terekam selengkapnya baik yang terbit di Indonesia dan 

terbitan luar negeri sesuai kebutuhan pembangunan nasional. 

 

3. Fungsi PNRI 

Perpustakaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pendayagunaan bahan perpustakaan 

yang diterbitkan di Indonesia. 

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengembangan serta pendayagunaan 

bahan perpustakaan dengan mengutamakan bidang ilmu social dan kemanusiaan 

dan terbitan asing tentang Indonesia.  

c. Melaksanakan tugas sebagai pusat kerjasama antar perpustakaan di dalam negeri 

maupun dengan luar negeri.  

d. Melaksanakan penyusunan dan penerbitan bibliografi nasional. 

e. Memberikan jasa referensi studi, jasa bibliografi dan informasi ilmiah  

f. Melaksanakan urusan tata usaha PerpustakaanNasional. 
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4. Layanan PNRI 

Layanan PNRI tidak hanya ditujukan kepada anggota suatu perkumpulan ilmu 

pengetahuan tertentu, tapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan 

golongan. Walaupun layanan terbuka untuk umum, namun koleksinya bersifat tertutup dan 

tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang, anggota PNRI hanya dapat meminjam buku untuk 

dibaca dan digunakan di tempat. 

Secara umum layanan yang diberikan oleh PNRI mencangkup layanan jasa dan informasi, 

layanan teknis, dan layanan pengolahan. 

a. Layanan Pusat Jasa dan Informasi 

Layanan pusat jasa dan informasi terdiri atas tiga bidang yaitu; 

1) Layanan umum (koleksi umum) 

 Koleksi bekala mutakhir (majalah, koran dan jurnal mutakhir) 

 Buku baru (buku ilmu sosial, buku ilmu terapan, buku rujukan:tesis dan 

disertasi, serta prosiding) 

 Surat kabar terjilid (surat kabar terbitan jaman penjajahan Belanda, Jepang, 

dan sesudah Indonesia merdeka) 

 Majalah terjilid (majalah tebitan sebelum Perang Dunia II, lembaran negara 

tahun 1800-1949, dan terbitan berseri tentang hukum adat di Indonesia) 

 Layanan keanggotaan (pendaftaraan anggota baru) 

 Layanan katalog (OPAC dan kartu katalog manual) 

 Layanan informasi, konsultasi, dan kunjungan 

 Layanan penitipan tas 

2) Layanan koleksi khusus, seperti; 

 Naskah (manuskrip nusantara) 

 Audio-visual (mikrofilm, mikrofis, film, foto, kaset, dan layanan internet) 

 Buku langka (buku langka terbitan abad 18 dan disertasi terbitan tahun 1830-

1940) 

 Peta dan lukisan 
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3) Layanan Kerjasama 

Layanan kerja sama antar perpustakaan dalam dan luar negeri, seperti; 

pemberian nomor ISBN (pusat deposit), pelatihan, workshop, pertukaran tenaga 

kerja, studi banding, layanan otomasi jaringan keseluruhan perpustakaan. 

b. Layanan Administrasi, diberikan oleh bidang sekretariat. 

c. Layanan Teknis, diberikan oleh bidang pengolahan. Bidang pengolahan merupakan 

dapur perpustakaan yang mengolah pustaka mulai dari pengadaan sampai 

pelayanan. 

 

5. Sarana dan Prasana  

a. Ruang koleksi bahan pustaka(ruang koleksi surat kabar terjilid, ruang koleksi majalah 

terjilid, ruang koleksi buku langka, ruang koleksi reference, ruang baca buku baru, 

dsb) 

b. Ruang akses internet, PNRI menyediakan bahan pustaka bersifat online sehingga 

disediakan beberapa unit PC dan Free wifiinternet access.  

c. Ruang registrasi keanggotaan baru 

d. Ruang pusat informasi dan konsultasi. 

e. Locker penitipan barang 

f. Ruang katalog, menyediakan beberapa PC untuk mengakses OPAC dan laci katalog. 

g. Toilet, dsb 

 

6. Pengadaan Bahan Pustaka di PNRI 

Sumber pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan Nasional melalui pembelian, hadiah, 

tukar menukar, hibah, dan titipan. 

a. Pembelian 

Sumber dana untuk membeli buku-buku berasal dari APBN pertahun. Pembelian 

disesuai kebutuhan dan permintaaan dari lembaga maupun perorangan terhadap 

koleksi yang belum tersedia melalui formulir pengadaan dan pengusulan bahan pustaka 

yang tersedia dalam OPAC. Kriteria pemilihan berdasarkan tingkat kebutuhan.  

Pengadaan bahan pustaka tidak ditentukan oleh pengalokasian berdasarkan subjek. 

Sehingga koleksi untuk beberapa subjek jumlah koleksinya masih sangat minim, seperti 

koleksi pustaka untuk ilmu bahasa dan pendidikan. Namun, saat ini pihak pengelola PNRI 
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mulai merintis usaha untuk memperbanyak buku untuk semua subjek, karena 

perpustakaan memiliki visi untuk menanamkan budaya membaca dengan topik yang 

beragam untuk memperkaya pengetahuan pembaca. 

 

b. Hadiah dan Hibah 

Setiap buku yang dihibahkan dari suatu instansi, kelompok atau perorangan akan 

diterima langsung oleh pihak perpustakaan, selanjutnya akan diseleksi beberapa bahan 

pustaka yang dapat di jadikan koleksi. Untuk koleksi yang sudah dimiliki oleh 

perpustakaan dan jumlahnya mencukupi, maka akan bahan pustaka tersebut akan 

diberikan kepada perpustakaan binaan perpusnas, atau perpustakaan lainnya 

(perpustakaan PT, Sekolah, daerah, dsb) yang lebih membutuhkan. 

 

c. Titipan 

Berdasarkan UU no. 4 tahun 1990 (UU Deposit), penitipan suatu bahan pustaka 

harus melalui perjanjian tertulis antara pihak PNRI dengan pihak penitip bahan pustaka. 

Bahan pustaka deposit dapat dilayankan seperti bahan pustaka lainnya. Pihak PNRI 

bertanggung jawab untuk memberi laporan kepada pihak penitip sebagai bukti 

pengelolaan bahan pustaka yang telah dititipkan. 

 

7. Kalsifikasi Bahan Pustaka  

Klasifikasi pustaka mengggunakan DDC (Dewey Decimal Classification) edisi terbaru 

tahun 2003, yaitu klasifikasi berdasarkan isi dan subjek bahan pustaka, pembagian ilmu 

pengetahuan menjadi 10 Kelas Utama (Main Class), masing-masing kelas utama dibagi 

menjadi 10 devisi, dan setiap devisi dibagi menjadi 10 seksi. 

 

8. Penomoran inventarisasi buku induk 

Pada awalnya, karena jenis perpustakaan beragam, penerimaan dari berbagai sumber, 

perpustakaan nasional merupakan integrasi dari 4 jenis perpustakaan, perpustakaan 

museum, politik sejarah, nasional geografi dan pusat pembinaan perpustakaan. Maka 

penomoran klasifikasinya berbeda, sesuai dengan jenis perpustakaannya. Tapi semenjak 

perpustakaan nasional masuk tahun 1989, sudah menggunakan nomor klasifikasi yang baru, 
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namun untuk perpustakaan museum menggunakan kode rak, dan memiliki nomor induk 

sendiri. 

Karena banyak bahan pustaka lama yang memiliki nomor inventaris berbeda, maka 

pihak perpustakaan sedang mengusahakan untuk mengubah nomor inventaris bahan 

pustaka sedikit demi sedikit agar diperoleh data baru yang sesuai dengan sistem yang 

digunakan saat ini, yaitu sistem penomeran mulai dari nomor urut 1. Namun, pihak 

perpustakaan juga membuat kalkulasi data jumlah penambahan bahan pustaka setiap 

tahunnya. 

 

9. Peraturan Peminjaman dan Sanksi 

Peraturan peminjaman yang diberlakukan oleh PNRI yang terletak di Salemba yaitu 

meminjamkan bahan pustaka untuk digunakan dan dibaca di tempat, tidak ada bahan 

pustaka yang dapat dibawa pulang. Untuk koleksi bahan pustaka khusus peminjaman hanya 

dilayankan kepada anggota PNRI, sedangkan untuk koleksi bahan pustaka umum dilayanan 

untuk anggota maupun non-anggota PNRI. Sanksi diberlakukan untuk peminjam yang 

merusak ataupun menghilangkan bahan pusaka dengan cara; 

a. Mengenakan biaya ganti rugi seharga bahan pustaka yang dirusak ataupun yang 

dihilangkan. 

b. Mengganti bahan pustaka yang dirusak ataupun dihilangkan dengan bahan pustaka 

yang baru. 

Layanan peminjaman untuk dibawa pulang hanya diberlakukan di Perpusnas yang 

terletak di Medan Merdeka, dengan lama peminjaman satu minggu, maksimal 3 koleksi 

bahan pustaka, dan ini berlaku hanya untuk koleksi bahan pustaka umum. Sanksi yang 

diberlakukan untuk keterlambatan pengembalian bahan pustaka adalah mengenakan denda 

kepada anggota setiap satu buku dan setiap satu hari keterlambatan dikenakan denda 

sebesar Rp 1000,00. 

 

10. Keanggotaan PNRI 

a. Status keanggotaan PNRI. 

Perpustakaan Nasional RI membedakan status keanggotaan dalam 3 kategori, yaitu: 

1) Siswa : mereka yang duduk di bangku SLA/sederajat 
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2) Mahasiswa : mereka yang sedang kuliah di tingkat Diploma (DI, DII, DIII), Sarjana 

(S1), Pasca Sarjana (S2, S3) pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. 

3) Umum : mereka yang tidak menyandang predikat siswa/mahasiswa, sudah 

bekerja atau belum bekerja. 

 

b. Persyaratan Menjadi Anggota 

1) Siswa (minimal SLTA), mahasiswa, dan umum. Warga Negara Indonesia 

(WNI/WNA), berdomisili di dalam maupun luar negeri. 

2) Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di ruang keanggotaan Lt. I C 

Perpustakaan Nasional RI Jl. Salemba Raya No. 28 A Jakarta 

3) Menunjukkan tanda pengenal asli dan masih berlaku : 

 Umum : Kartu Tanda Penduduk 

 Mahasiswa : Kartu Mahasiswa 

 Pelajar : Kartu  

4) Mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi. 

5) Kartu anggota dapat pula digunakan untuk Layanan Terbuka Perpustakaan 

Nasional RI Jl. Merdeka Selatan No. 11, kecuali bagi yang berdomisili di luar 

Jabotabek. 

6) Masa berlaku kartu anggota Perpustakaan Nasional RI : 5 tahun. 

 

c. Prosedur Pembuatan Kartu Anggota 

1) Pembuatan kartu anggota dilakukan sendiri ke Perpustakaan Nasional RI. 

2) Pengisian formulir dan pendaftaran keanggotaan. 

3) Pengambilan foto anggota di tempat pendaftaran. 

4) Pemrosesan kartu anggota dapat ditunggu (langsung jadi). 

5) Perpanjangan masa berlaku Kartu Anggota Lama, sama seperti proses 

pembuatan Kartu Anggota Baru, dengan cara menyerahkan Kartu Anggota Lama. 
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d. Hak dan Kewajiban Anggota PNRI 

Setiap anggota berhak mendapatkan dan memanfaatkan fasilitas layanan jasa 

perpustakaan dan informasi berupa : 

1) Sarana penelusuran (Kartu katalog maupun OPAC). 

2) Sarana ruang baca (buku, majalah, surat kabar, AV dan koleksi langka). 

3) Pemesanan koleksi sebanyak 3 (tiga) judul khusus untuk buka setiap kali 

permintaan. 

4) Pembuatan reproduksi koleksi baik dalam bentuk foto kopi, rekaman, bentuk 

mikro maupun digital (untuk jasa ini dikenakan biaya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku). 

5) Mengikuti seleksi dan kompetisi dalam pemilihan pengunjung Perpustakaan 

Nasional RI terbaik. (Diselenggarakan untuk memperingati Hari Kunjung 

Perpustakaan dan Budaya Baca pada setiap tanggal 14 September). 

6) Mengikuti bimbingan dan penyuluhan tentang Perpustakaan Nasional RI. 

Selain mempunyai hak, setiap anggota mempunyai kewajiban yang harus ditaati 

dan dipatuhinya sesuai dengan ketentuan, tata tertib dan peraturan yang 

berlaku. 

 

e. Tata Tertib Anggota PNRI 

1) Kartu anggota harus dibawa setiap kali berkunjung. 

2) Tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain. 

3) Jika kartu hilang, dikenakan pembayaran duplikatnya. 
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PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Di perpustakaan Nasional Ri ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat baca tetapi juga 

merupakan sarana rekreasi yang murah bagi masyarakat umum. Di Perpustakaan Nasional 

juga melayani depost buku yang diatur oleh UUD no. 4 tahun 1990. Perpustakaan Nasional 

juga terbagi 2 ada Perpustakaan Nasional tertuup yatu yang ada di Salemba dan 

Perpustakaan Nasional Terbuka yang ada di Medan Merdeka selatan. Perbedaannya terletak 

diprosedur peminjaman, perpustakaan tertutup buku hanya boleh dibaca di perpustakaan 

saja, sedangkan perpustakaan terbuka buku boleh dipinjam keluar perpustakaan tetapi itu 

juga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu syarat untuk menjai anggota 

perpustakaan nasional juga mudah sekali. Selain itu perpustakaan nasional juga sedah 

menggunakan OPAC (Online Public Access Catalog) yaitu katalog online yang sangat 

memudahkan bagi para pengunjung yang ingin meminjam buku. 

 

2. Saran 

Dalam menjalankan layanan yang ada, Perpustakaan Nasional sudah dapat dinilai 

berkredibilitas tinggi. Dalam mendayagunakan bahan pustaka untuk para pembaca, sampai 

pada menanamkan nilai membaca pada masyarakat Indonesia. Namun ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, misalnya dalam aspek penambahan buku, dimana penambahan 

buku untuk subjek pendidikan dan bahasa kurang. Maka seharusnya pihak perpustakaan 

dapat mengupayakan agar mengalokasikan dana untuk kedua subjek tersebut. Selain untuk 

memperkaya koleksi perpustakaan, juga untuk memberikan layanan optimal pada pengguna 

perpustakaan,sehingga pengguna perpustakaan dapat memanfaatkan dan menambah 

wawasan mengenai aspek pendidikan dan bahasa. Upaya lainnya adalah dengan 

merekomendasikan agar minat pembaca dapat meningkat pada pustaka-pustaka bersubjek 

pendidikan dan bahasa. 

 

 

 



 Ardiansyah-Eka Helena Gullo-Rahma Dintia kartika Dewi-Rizca Fitriawati Hidayat 

 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 

1. Dokumentasi

 

Form Usulan Koleksi 

http://opac.pnri.go.id/FormUsulanKoleksi.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog Manual      OPAC 

 

 

http://opac.pnri.go.id/FormUsulanKoleksi.aspx
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Ruang Koleksi Majalah dan Jurnal Mutakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Katalog 

 


