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Abstrak 

Multikultural dalam perpustakaan dilihat sebagai budaya saling menghargai melalui produk 
budaya yang merupakan representasi pengetahuan dari dan untuk subjek subjek dalam 
perpustakaan agar satu sama lain dapat belajar sepanjang hayat. Multikultural merupakan 
metafora terhadap institusi perpustakaan umum dengan keragaman isi dan budaya dalam 
koleksi. Koleksi merupakan sarana ekspresi budaya dari subjek subjek pengarang dan sarana 
mengelola pengetahuan bagi pengguna tanpa batasan sebagai subjek bagi dirinya untuk 
membina dan memberdayakan diri mereka. Multikultural melalui koleksi anak dalam berbagai 
format: format tercetak (buku, majalah, komik, brosur), format media (CD, DVD, kaset), 
mainan, permainan yang mendidik, komputer, perangkat lunak/software dan internet dan 
kategori koleksi anak yaitu buku bergambar (bacaan dan cerita), buku bergambar pra-sekolah, 
seperti buku pengenalan huruf, angka, warna; komik anak; sastra tradisional, seperti mitos, 
dongeng, cerita rakyat, legenda dan sajak; fiksi, seperti fantasi modern, fiksi realistis, dan fiksi 
sejarah; buku Informasi, Ilmu pengetahuan atau ensiklopedia; biografi dan autobiografi; puisi 
dan syair. Perpustakaan menjadi arena ekspresi budaya dari subjek subjek pengarang, 
petugas/pustakawan dan pengguna dengan berbagai latar belakang demografis, sosial, budaya. 
Untuk dapat memahami multikultural dalam perpustakaan umum saya menggunakan metode 
studi kasus dengan wawancara dan observasi. Selain itu, sejumlah 80 kuesioner diisikan oleh 
anak anak pengguna perpustakaan BPAD dan peprustakaan daerah Bogor. Kuesioner digunakan 
untuk melihat kecenderungan yang terkait dengan multikultural tidak untuk menguji konsep, 
Hasil penelitian ini menyampaikan pemahaman mengenai perpustakaan umum merupakan 
metafora dominan dalam multikultural bukan sekedar lembaga yang dilihat secara geografis. 
Perpustakaan umum yang sarat dengan muatan multikultural di sisi lain merupakan arena 
pergulatan munculnya dan mempertahankan hegemoni. 

Kata kunci: multikultural, produk budaya, representasi,arena,  ekspresi. 
 
 
 
 
1.  Pendahuluan 

Multikultural di perpustakaan umum merupakan persoalan yang menarik karena 
selama ini penelitian mengenai perpustakaan maupun penelitian mengenai multikultural 
belum menyentuh perpustakaan. Padahal perpustakaan umum tidak hanya dapat dilihat 
sebagai suatu entitas kegiatan teknis melainkan dapat dilihat sebagai dunia sosial dari 
berbagai manusia dengan latar belakang ragam kebudayaan dan budaya berinteraksi 
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tidak lagi hanya beradaptasi dan bertahan hidup yang selama ini ditunjuk oleh penelitian 
penelitian mengenai perpustakaan selama ini. Performa petugas/pustakawan dan 
perpustakaan diukur melalui indikator konsep. Padahal perpustakaan dan petugas/ 
pustakawan tetap ada dan beroperasi, selain itu saat ini mereka dituntut untuk 
melakukan perfomans. Maka performas tidak lagi hanya dilihat sebagai penyesuaian 
konsep karena setiap orang melakukan performas dengan membawa kebudayaan dan 
budaya masing masing. Kebudayaan dan budaya yang membelenggu masing masing 
orang tidak lagi berlangsung statis melainkan berlangsung cair ketika melakukan 
pencarian dan berbagi informasi. Informasi yang disediakan juga diadakan berdasarkan 
pemikiran yang bersifat multikultural, tidak melihat perbedaan keyakinan, aliran politik, 
status sosial dan kondisi ekonomi dari pengarang, padahal dalam kenyataannya semua 
itu ada di perpustakaan; dan tentunya lintas batas wilayah teritori maupun komunitas. 

Petugas/pustakawan mengelola koleksi dan sarana mendapatkan koleksi sebagai 
sarana beroleh pengetahuan yang harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan. 
Meskipun petugas/pustakawan membantu mencarikan dan membagikan sumber 
pengetahuan yang mereka peroleh sesuai permintaan pengguna yang membutuhkan 
tetapi kebudayaan dan budaya setiap orang menjadi menarik karena berlangsung secara 
cair yang diekspresikan dengan informasi yang dipilih dan menjadi landasan 
membangun pengetahuan serta interaksi ketika melakukan proses pencarian dan berbagi 
informasi. Performa petugas/pustakawan dan pengguna mencari dan berbagi informasi 
tidak selalu berlangsung selaras antara yang diekspektasi dan yang kenyataan baik pada 
koleksi atau pengetahuan yang dipilih maupun performas. 

Latar belakang ini menuntun pada permasalahan perpustakaan merupakan 
lingkungan berlangsungnya interaksi antara petugas/pustakawan, petugas/pustakawan 
dengan pengguna dan pengguna dengan pengguna melalui pencarian dan berbagi 
informasi secara cair. Secara cair yaitu sistem pengantar kekuatan yang memanfaatkan 
keyakinan dan relasi relasi kebersamaan yang berlangsung untuk mengalirkan kekuatan 
di dalam proses menyediakan sampai menggunakan informasi berupa koleksi tercetak 
maupun koleksi elektronik guna mendukung kegiatan mereka membangun pengetahuan.  

Tujuan menyoalkan multikultural dalam perpustakaan berupa pencarian dan 
berbagi informasi yang dilakukan oleh petugas/pustakawan dan anak anak sebagai 
pengguna perpustakaan supaya pemahaman multukultural yang berlangsung pada 
sesama petugas/pustakawan, petugas/pustakawan dan anak anak pengguna merupakan 
mekanisme manusia beroleh rasa percaya diri dan memupuk nilai nilai budaya dalam 
kehidupan yang penuh dengan ketegangan budaya.  

2.  Multikultural dalam Perpustakaan Umum 

Multikultural yang berlangsung di perpustakaan umum mencakupi pengertian 
kebudayaan yang statis berupa objek budaya yaitu artefak dan yang cair yaitu performas 
dari petugas/pustakawan dan pengguna yang membawa tradisi dan kebiasaan masing 
masing. Maka multikultural dalam konteks ini difahami sebagai budaya saling 
menghargai melalui representasi budaya dalam pencarian dan berbagi informasi.  

Pencarian dan berbagi informasi merupakan kegiatan pencarian informasi guna 
memenuhi kebutuhan pengguna. Pengertian ini menempatkan pencarian dan berbagi 
informasi dan perpustakaan sebagai lokasi demografis saja. 
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Traditionally, context is conceptualized in terms of spatial and temporal factors 
that indicate where and when information seeking occurs (Savolainen, 2006b). 
Typically, such conceptualizations draw on the assumption that context is a kind of 
a time–space “container”where phenomena reside and activities take place, 
constrained by the boundaries of the context. The container model leads to the 
thought that context is a set of stable, delineated entities that can be conceptualized 
independently of the activities of their participants. 

Sejumlah gejala bermunculan selama kegiatan pencarian dan berbagi informasi 
berjalan. Gejala yang dimaksud antara lain berupa negosiasi informasi yang dicari – 
diketahui kesesuaian – ketidaksesuaian, resistensi, pamer penguasaan pengetahuan, 
perbedaan sudut pandang, dan transaksi menggunakan identitas masing masing pihak 
untuk dilagakan di hadapan satu sama lain. 

Konteks difahami sebagai interaksi petugas/pustakawan melakukan penyediaan 
dan pelayanan informasi sesuai dengan tahapan kegiatan pencarian informasi dalam 
benchmark. Padahal pencarian informasi tidak dapat dilepaskan dari konteks. Konteks 
berupa interaksi yang dilakukan oleh petugas/pustakawan dan pengguna ketika mencari 
dan berbagi informasi sebagai sumber munculnya pemaknaan. Konteks tidak ada begitu 
saja sebagai suatu entitas yang sudah mantap. Konteks dikonstruksi dan direkonstruksi 
melalui aksi dan interaksi manusia. 

According to Johnson (2003, p. 750), information fields provide the starting point 
for information seeking since they represent the typical arrangement of information 
stimuli to which an individual is daily exposed. Thus, information fields provide a 
maneuvering space for the information seeker, and they may significantly restrict 
the repertoire of information sources available for the individual. Individuals may 
be embedded in a physical world that involves recurring contacts with an 
interpersonal network of coworkers and computers providing access to the 
Internet, for example. Importantly, the physical context in organizations serves to 
stabilize an individual's information field and largely determines the nature of 
information individuals are exposed to on a regular basis.Second, the realistic–
pragmatic approach to spatial factors emphasizes the ways in which the 
availability of information sources in different places, such as daily work 
environments, orient nformation seeking (Savolainen, 2006). 

Interaksi petugas/pustakawan dan dengan pengguna sarat dengan aksi dan 
praktis yang bermakna. Implikasi multikultural yang difahami sebagai saling 
menghargai badan, identitas, dan keyakinan setiap orang. Dengan keyakinan masing 
masing setiap orang berusaha mencari dan berbagi informasi yang mereka butuhkan dan 
menyampaikan kepada yang lain. Setiap orang menjadi subjek atas pengetahuan yang 
dibutuhkan, dicari dan dibagikan kepada yang lain.  

3.  Perpustakaan Sebagai Yang Multikultural 

Perpustakaan merupakan representasi dari berbagai kebudayaan dan budaya 
orang orang yang melakukan tugas dan pekerjaan baik petugas/pustakawan maupun 
pengguna, serta koleksi dan informasi dalam tulisan tulisan yang pada dasarnya 
merupakan ekspresi  kebudayaan dari para pengarang. Koleksi atau tulisan pengarang 
menjadi identitas dan sarana beroleh pengakuan. Sedangkan kegiatan literasi informasi 
yang dilakukan oleh petugas/pustakawan baik dalam memenuhi kebutuhan informasi 
personal maupun kebutuhan informasi pengguna atau kolega merupakan representasi 
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dari budaya mereka bercampur dengan kebudayaan yang mereka bawa masing masing 
dari keluarga dan tempat kerja. 

Perpustakaan merupakan ruang percampuran antara berbagai kebudayaan dan 
budaya budaya petugas/pustakawan melakukan literasi informasi sebagai performa, 
bukan lagi perilaku yang dikonseptualkan. Sebagai subjek subjek, petugas/pustakawan 
dan pengguna berlomba lomba menunjukkan kemampuan/ketrampilan dan pengetahuan 
mereka masing masing sebagai upaya menampilkan dan beroleh identitas mereka. 
Ketika petugas/pustakawan melakukan pencarian dan berbagi informasi atas suatu 
subjek pengetahuan tertentu setiap orang melakukan interaksi personal berupa 
penyaringan, pengelompokan, penghitungan dan perangkuman mengenai subjek 
pengetahuan yang mereka cari dan kemudian membagikan pengetahuan yang mereka 
dapat kepada orang lain. Praktis dan aksi pencarian dan berbagi informasi membuat diri 
mereka menjadi subjek.  

Perpustakaan merupakan tidak hanya sekedar ruang demografis melainkan arena 
negosiasi dan transaksi para subjek subjek. 

4.  Pembahasan 

Dalam memahami faktor budaya dari orang orang yang memiliki kualifikasi 
pencari informasi yang kontekstual, Savolainen (2006) mengidentifikasi tiga cara. 
Pertama, pendekatan mengobjekkan, menjelaskan bahwa faktor faktor budaya 
merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dan semacam identitas bagi orang orang 
yang dianggap memiliki kualifikasi pencari informasi, menempatkan pencarian 
informasi sebagai yang utama. Pandangan ini menunjukkan adanya metafora wadah 
seperti diskusi di atas. Misalnya, konsep lapangan informasi dari Johnson (2003; cf. 
Johnson, 1996, pp. 33–43)menyatukan unsur unsur yang terdapat dalam pendekatan ini. 
Johnson berpendapat (2003, p. 50) bahwa lapangan informasi merupakan titik awal 
dalam pencarian informasi karena lapangan informasi merepresentasikan susunan yang 
khas dari pencetusan munculnya informasi pada individu yang muncul setiap hari, 
setiap saat. Dengan demikian, lapangan informasi merupakan ruang melakukan 
manuver bagi pencari informasi. Lapangan informasi dapat membuatkan batasan 
batasan mengenai sumberdaya informasi yang tersedia bagi individu. Individu individu 
bisa jadi terbelenggu di dalam dunia fisik mereka sehingga muncul jaringan kerja antar 
orang orang berupa kontak kontak antara pekerja dan komputer dalam melakukan akses 
di internet. Konteks dalam pengertian fisik yaitu organisasi bekerja untuk menstabilkan 
lapangan informasi individu dan menentukan asal usul individu individu informasi 
sebagai basis. Kedua, pendekatan realistis-pragmatis dalam faktor faktor budaya 
menampilkan cara bekerjanya sumberdaya informasi yang tersedia di berbagai tempat, 
misalnya lingkungan keseharaian kerja, yang mengarahkan orientasi pencarian 
informasi (Savolainen, 2006). 

Faktor faktor sosial seperti peraturan, norma sosial, kebudayaan organisasi dan 
jaringan kerja sosial melahirkan konteks konteks untuk pencarian dan berbagi informasi  
(Courtright, 2007, p. 281–284). Sedangkan dalam setting bukan kerja, pencarian dan 
berbagi informasi pada orang orang yang memiliki kualifikasi sosial tersebut dapat 
dikatakan sangat sedikit yang langsung dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi peran 
dari pada performas tugas tugas dari pekerjaan. Dalam setting kehidupan sehari hari, 
teori modal sosial jaringan menunjukkan adanya pandangan yang relevan mengenai 
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sumber kemunculan faktor-faktor sosial dalam pencarian dan berbagi informasi 
(Johnson, 2004). 

4.1.  Multikultural Pada Koleksi Anak Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Dalam konteks Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (untuk selanjutnya 
digunakan BPAD), koleksi anak merupakan salah satu bagian dari kebijakan dan 
pengadaan koleksi perpustakaan keseluruhan. Petugas/pustakawan melakukan seleksi 
terhadap buku dan jurnal yang akan menjadi koleksi anak di perpustakaan BPAD 
dengan melihat katalog penerbit dengan mempertimbangkan manfaat informasi yang 
dikandung sebagai pengetahuan bagi pengguna anak anak. Mereka memilih tanpa 
melihat asal usul budaya pengarang yang tentunya membawa kebudayaan dan budaya 
masing masing. Pengguna memilih koleksi untuk dibaca tanpa melihat latar belakang 
ras, agama, sukubangsa, asal demografis, bahasa atau jenis kelamin dari pengarang. 
Mereka memilih koleksi berdasarkan informasi atau pengetahuan yang mereka 
butuhkan atau minati. Indikasi adanya non-ideologi, non-identitas dan anti-struktur. 

4.2.  Koleksi Anak 

Koleksi anak BPAD merupakan bacaan anak yang mengandung pengetahuan 
mengenai nilai nilai universal untuk usia anak 5 – 9 tahun berupa opsosisi binari dengan 
sederhana ditampilkan dalam cerita cerita mengenai kebaikan - kejahatan; kecantikan – 
keburukan; kejujuran – kecurangan; kaya - miskin; masa lalu – masa akan datang. 
Tetapi nilai nilai binary ini juga tampak muncul dalam cerita anak pada umumnya 
dengan alur cerita yang semakin lebih rumit mengikuti pengetahuan dan kemampuan 
aras usia anak pada umumnya.  

Cerita anak remaja mengandung nilai nilai penghargaan, saling menghargai dan 
menghormati antara sesama dan berjuang hidup. Alur cerita juga ditampilkan dengan 
cara menunjukkan binary dari nilai nilai yang bersangkutan ditambah dengan akibat dari 
perbuatan berdasarkan nilai yang terkandung dalam perbuatan yang bersangkutan. 
Walaupun dalam format koleksi anak belum memenuhi kriteria bacaan anak seperti 
koleksi dalam bentuk CD dan alat permainan.   

4.3.  Bacaan Anak 

Secara umum bacaan anak adalah salah satu genre sastra yang ditulis dan 
diterbitkan khusus untuk anak-anak. Namun tidak menutup kemungkinan bacaan anak 
ini juga dibaca oleh remaja dan orang dewasa. Menurut definisi American Library 
Association (ALA), buku anak adalah buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan 
membaca dan minat anak-anak dari kelompok umur tertentu atau tingkatan pendidikan, 
mulai prasekolah hingga kelas enam sekolah dasar.  

Pada bacaan anak pada umumnya ditulis dengan kalimat yang singkat, serta 
pilihan kosakata dan tata bahasa yang lebih sederhana agar mudah dimengerti oleh anak 
yang membacanya. Bacaan anak-anak banyak jenisnya, tiap jenis bacaan mempunyai 
nilainya masing-masing. Persoalan multikultural sebagai menyimpan nilai nilai yang 
dianut guna menerima nilai nilai di luar nilai nilai untuk beroleh pengetahuan baik bagi 
pengayaan nilai sendiri maupun mempelajari nilai orang lain. Sehingga dapat dikatakan 
muncul hipotesis makin beragam bacaan anak makin baik, karena makin beragam pula 
hal yang dapat ditimbanya dan ini akan meluaskan wawasan, minat dan pengalaman. 
(Murti Bunanta, 2004: 29) 
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Bacaan anak dapat dikelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu: 
1). Buku bergambar (bacaan dan cerita), buku bergambar pra-sekolah, seperti buku 

pengenalan huruf, angka, warna, dan buku sebagainya 
2). Komik anak 
3). Sastra tradisional, seperti mitos, dongeng, cerita rakyat, legenda dan sajak 
4). Fiksi, seperti fantasi modern, fiksi realistis, dan fiksi sejarah 
5). Buku Informasi, Ilmu pengetahuan atau ensiklopedia 
6). Biografi dan autobiografi 
7). Puisi dan syair 

Bacaan anak sebagai media pendidikan dapat menggugah dan mengembangkan 
potensi seorang anak. Bacaan anak yang baik pada umumnya tercipta berdasarkan ilham 
pengarang yang diambil dari pengalaman dan prinsip hidupnya dengan tujuan. Bacaan 
yang baik tidak melupakan unsur-unsur kenikmatan, kesenangan serta sentuhan emosi-
emosi yang di peroleh pembacanya ketika membaca karya tersebut. Selain itu karya 
yang baik merupakan pengendapan, wawasan, penelitian, dan ketrampilan pengarang 
yang berhubungan dengan cara-cara penulisan untuk anak itu.  

Faktor lain yang mempengaruhi mutu sebuah bacaan adalah perwajahan. 
Termasuk dalam pengertian perwajahan buku adalah ukurannya, desain halaman, 
ilustrasi, cetakan, mutu kertas, dan cara menjilid buku yag tentu saja diperhitungkan dan 
disesuaikan dengan jenis bukunya, apakah berupa buku anak kecil, remaja, novel dan 
sebagainya (Murti, 2004: 53-54). Perwajahan merupakan ekspresi dari keyakinan 
seseorang untuk diantarkan kedalam keyakinan orang lain yaitu pengguna atau pembaca 
agar mau melihat dan menerima buku tersebut untuk dibaca. Medium yang mengantar-
kan keyakinan sesoerang ke dalam relasi relasi orang orang lain yang mendiskusikannya 
dalam pengetahuan mereka, tanpa memperdulikan identitas pengarang maupun identitas 
mereka, pengguna itu sendiri. 

Maka jenis cerita yang menarik anak untuk setiap tingkatan umur tentu 
berlainan, tetapi bisa saja anak yang lebih muda sudah dapat memahami dan menyukai 
cerita yang pada umumnya untuk anak yang sudah agak besar dan bisa juga terjadi 
sebaliknya. Ini tergantung dari pemahaman masing-masing anak dan pengalaman yang 
didapatkan sebelumnya. (Murti, 2004: 18) 

1). Anak umur 0-2 tahun, buku untuk anak usia ini terbuat dari bahan yang tidak mudah 
robek, aman, jumlah halaman tidak lebih dari 10 halaman, buku dengan ilustrasi 
berwarna berani dan berbentuk jelas, serta cerita atau rangkaian kata yang 
memancing interaksi. Untuk melatih indra penglihatan dan pendengaran, serta 
memperkenalkan buku sebagai media interaksi antara orangtua dan anak. 

2). Anak umur 2-3 tahun, buku dengan ilustrasi cerdas dan jenaka serta rangkaian kata 
yang dapat diucapkan bersama untuk mulai mengajak mereka berpikir kreatif. Jenis 
cerita yang disukai adalah cerita yang memperkenalkan tentang benda dan binatang 
di sekitar rumah, misalnya: sepatu, kucing, anjing, bola dan sebagainya. Memilih 
bahan bacaan tentang tokoh atau peran yang karakternya secara kontras berbeda. 
Hal ini untuk melatih mengidentifikasi aneka perasaan yang berbeda yang dirasakan 
oleh tokoh yang satu dengan yang lainnya. Sebaiknya lembaran buku terbuat dari 
bahan yang tidak mudah lecek atau rusak. 

3). Anak umur 3-5 tahun, pilih buku yang mengandung pilihan kata yang cerdas dan 
kreatif serta ilustrasi yang menggugah imajinasi.  Buku-buku yang memperkenalkan 
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huruf-huruf akan menarik perhatiannya, misal huruf-huruf yang bisa membentuk 
nama orang, nama binatang dan nama buah yang ada dalam cerita. Mengenal angka-
angka dan hitungan yang dijalin dalam cerita, misal jam berapa si tokoh bangun, ke 
sekolah, dan lain-lain. Menyediakan buku dengan tema permainan (misalnya 
puzzle), dan menyediakan literatur yang menekankan pada bacaan yang sifatnya 
menghibur yang memuat pesan moral. Buku bacaan yang sudah umum dengan 
tokoh yang sudah populer untuk cerita anak misalnya, si kancil, menyediakan bahan 
pustaka yang memuat informasi atau gambar tentang adanya aneka peran, dan 
pekerjaan atau fungsi benda. 

4). Anak umur 5-7 tahun, pilih buku dengan tema yang unik serta tokoh yang menarik. 
Pada usia ini mereka mulai mengembangkan daya fantasinya, mereka sudah dapat 
menerima adanya benda atau binatang yang dapat berbicara. Cerita si Kancil atau 
cerita rakyat lainnya bisa mulai diberikan. Bila ceritanya panjang, lebih baik agak 
disederhanakan. Selain itu, anak-anak cenderung sudah mampu menikmati cerita 
yang menunjuk karakter sama dengan karakter pada umumnya. Menyediakan 
bacaan-bacaan cerita ringan, yang memuat  cerita konflik dan solusinya ,misalnya 
kisah anak yang mampu mengatasi kesulitan hidupnya dalam keluarga. 

5). Anak umur 8-10 tahun, biasanya anak-anak amat menyukai cerita-cerita rakyat yang 
lebih panjang dan rumit, cerita petualangan ke negeri dongeng yang jauh dan aneh, 
juga cerita humor. Selain itu, menyediakan bacaan yang melukiskan anak mampu 
mengatasi ketegangan seperti cerita anak korban bencana alam dan juga dengan 
tema kemandirian seperti kisah Nabi Muhammad sewaktu kecil. 

6). Anak usia 10-13 tahun, pada usia ini anak-anak sudah mandiri membaca buku, 
mulai menyadari emosi dan gagasannya sendiri, haus mengenal wawasan baru dan 
perlu memperkaya kosa kata dan gaya berbahasanya. Di usia ini, dapat memper-
kenalkannya pada buku tanpa gambar atau bergambar sedikit, agar ia dapat meng-
gunakan imajinasinya untuk melihat dunia yang diceritakan oleh buku tersebut. 
Pada umumnya menyukai cerita dari jenis mitologi, legenda, dan fiksi ilmiah serta 
humor. Cerita yang diadaptasi dari biografi pun bagus untuk didongengkan pada 
anak (Murti, 2004: 18-19) 

Bacaan anak tersebut menurut IFLA Guidelines for Children’s Libraries 
Services dapat ditemukan dalam sejumlah ragam format yaitu buku (grafis maupun 
elektronik), majalah anak, buku audio, rekaman musik, koleksi orangtua, internet, 
mainan. Kebijakan pengembangan koleksi menampilkan tujuan umum dari koleksi dan 
kriteria dari pilihan-pilihan yang akan dibuat, apa yang menjadi prioritas, siapa yang 
dilayani, dan untuk tujuan apa. Suatu kebijakan pengembangan koleksi juga dapat berisi 
pokok-pokok mengenai format yang akan dipilih, pengarang atau penerbit, dan masalah 
prosedural lainnya (Sullivan, 2005: 31). Sebaliknya koleksi anak perpustakaan umum 
menunjukkan pengetahuan dan keyakinan petugas/pustakawan menghargai dan 
menerima kebudayaan dan budaya para pengarang dan pengguna koleksi yang sangat 
beragam. 

Ragam kebudayaan koleksi ditampilkan dari pengarang dan latar kebudayaan 
seperti cerita rakyat daerah Indonesia, cerita rakyat pengarang Hans Christian Andersen, 
ensiklopedia internasional maupun nasional. Konteks menjadi sasaran dari pengetahuan 
yang akan disampaikan dalam buku cerita semacam ini. Pengguna mempelajari 
kebiasaan dan tradisi lain tidak saja untuk diketahui melainkan untuk diterima/difahami 
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tanpa mengenyampingkan kebiasaan dan tradisi pengguna dan petugas/pustakawan 
sendiri. Pengetahuan tentang atau kebiasaan dan tradisi yang utama berdialog dengan 
pengetahuan tentang berbagai kebiasaan dan tradisi lain. Tentunya internalisasi dan 
kesadaran akan pengetahuan dan kebiasaan sendiri dimiliki oleh anak anak yang sudah 
dapat membaca. Sedangkan anak anak yang belum dapat membaca tersedia permainan 
seperti lego atau puzzle. Permainan merupakan perwujudan dari pengetahuan, 
budaya/kebudayaan dan kebiasaan/tradisi dari kumpulan orang orang, berinteraksi dan 
menjadi sarana berinteraksi dengan orang orang lain dengan identitas berbeda dan 
dalam cakupan mikro-makro atau sebaliknya. Anak anak melakukan internalisasi 
mengenai berbagai nilai nilai dan kebiasaan dan tradisi melalui beragam perwujudan 
kebudayaan dan budaya dan tanpa disadari. 

5.  Kesimpulan 

Pencerminan koleksi anak perpustakaan umum daerah akan multicultural tidak 
hanya mencerminkan lintas kebudayaan dan budaya lokal saja melainkan juga 
mencerminkan lintas budaya global. Anak menjadi perhatian karena pemahaman 
multicultural yang murni ada dalam interaksi anak dengan koleksi dan dalam interaksi 
antara sesama anak ketika mendiskusikan cerita cerita yang mereka baca. Anak anak 
melakukan multikultural dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam perpustakaan - 
tanpa menghadirkan kesadaran dan lepas dari segala kepentingan politik, sosial, 
ekonomi, keyakinan atau kebudayaan. Mereka hanya berinteraksi dan berdialog dengan 
saling menghargai dan menghormati satu sama lain dengan tetap memegang keyakinan 
mereka yang tidak dipaksakan kepada orang lain untuk menerima. 

Petugas/pustakawan memilih koleksi sesuai dengan pedoman universal agar  
pemanfaatan koleksi menumbuhkembangkan kemampuan dan kesadaran anak terhadap 
ragam kebudayaan dan budaya yang beragam. Peraturan Kepala Kantor Arsip Dan 
Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Perpustakaan Daerah mengatur secara keseluruhan mengenai pengelolaan 
dan peraturan pelakasanaan kegiatan di perpustakaan seperti layanan, otomasi, dan 
pengembangan koleksi secara umum. Dalam juknis tersebut hanya terdapat tahapan-
tahapan kegiatan dalam pengembangan koleksi, tidak terdapat ketentuan atau kebijakan 
dalam pemilihan bahan pustaka hingga pemeliharaan dan penyiangan. Dalam 
pelaksanaan kegiataan pengembangan koleksi ini dilakukan oleh pustakawan, yaitu staf 
perpustakaan dengan acuan nilai, rasa tanggung jawab melaksanakan tugas dan 
pekerjaan, dan manfaat koleksi bagi pengguna anak tanpa melihat perbedaan budaya. 
Multikultural petugas/pustakawan dalam koleksi anak perpustakaan umum tidak lagi 
menunjukkan kebudayaan sebagai beradaptasi dan mengadopsi lingkungan melainkan 
menjalankan performa terus menerus.   
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