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MARC adalah Machine Readable Catalog atau katalog yang terbacakan mesin 
dalam hal ini adalah mesin komputer. MARC digunakan untuk pertukaran data 
bibliografis secara universal.  

 
 

20 
2 
 

AACR 2 mempunyai cirri bersifat umum, terintegrasi dan fleksibel. Umum artinya 
dapat digunakan untuk semua perpustakaan secara umum, semua ukuran dan 
semua jenis bahan pustaka. Fleksibel karena ada peraturan yang bersifat alternative 
dalam pilihan. 
Struktur peraturan AACR 2 yaitu : Part I peraturan untuk membuat deskripsi 
bibliografi berdasarkan delapan daerah deskripsi. 
Part 2 menentukan titik temu baik tajuk entri utama, tajuk entri tambahan, maupun 
bentuk tajuknya. 
Hubungan AACR 2 dan ISBD ( G ) yaitu part 1 dari AACR 2 didasarkan atas 
ISBD ( G ) yaitu delapan daerah deskripsi adalah daerah judul dan pernyataan 
tanggung jawab, daerah edisi, darah seri, daerah catatan dan daerah penomoran 
standar ISBN dan ISSN. 
Working language adalah bahasa yang sering digunakan dalam lingkungan tempat 
perpustakaan bekerja. 
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Kartografi merupakan seni dan ilmu menyajikan kembali ( representasi ) gambar 
area geografi, biasanya pada permukaan datar seperti peta atau bagan, mungkin 
melewati penggabungan dari politik, budaya atau devisi non geografis pada 
representasi area geografis. 
Cakupan merupakan kerja reprentasi grafika dari bumi. Bagian 
bumi,,matahari,planet dan ruang angkasa dalam sgala skala,baik dua maupun tiga 
dimensi. 
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4  a. 
Peta wilayah kecamatan terdampak bencana banjir di kabupaten 
pandegelang, lebak, serang, kota serang, kota cilegon, provinsi jawa barat 
[peta]/ badan nasional penanggulangan bencana (BNPB).—Sekala 
1:175.000; proyeksi lokal: UTM zone 49 south, proyeksi geografis : 
lintang-bujur, unit grid : lintang-bujur dengan interval antar grid 0,167 
derajat.—Jakarta: BNPB, 2012.—1 peta : berwarna; 25x25 cm 
Peta wilayah kecamatan terdampak bencana banjir di kabupaten 
pandegelang, lebak, serang, kota serang, kota cilegon, provinsi jawa barat 
Penomeran standart 
 
b. 
     Peta indeks rawan bencana di provinsi maluku utara [peta] = disaster prone area 
index in north maluku province/ Badan nasional penganggulangan bencana 
(BNPB), 2010.—sekala 1:2.3000.000 ; proyeksi lokal UTM, zone 52 North, 
proyeksi geografis dantum unit: WGS – 84, unit grid lintang-bujur dengan interval 
antar grid 2 derajat.-- Jakarta: BNPB, 2012.—1 peta : berwarna; 25x25 cm  
Peta indeks rawan bencana di provinsi maluku utara    
Penomeran standart 
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