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PERPUSTAKAAN

~ASIONA L

R. l

Kata Pengantar
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 lcnlang Perpustaknnn bahwa
"Pcrpuslakaan Nas1onal Rcpublik Indonesia adalah Lembaga Pcmerintah Non Kcmenterian
y.mg mclaksanakan tuga> pcmcnntahan dalam b1dang pcrpustakaan. bcrtugas mcnetapkan
kcbiJakan nasiooal. ktbjakan umum dan kebijakan tekn1> pcngclolaan pcrpuSlakaan:
mclaksanakan pcmbmaao. pcngembangan. e\aluas1 dan koordmas1 temadap pcng<lolaan
perpustakaan: membma kcrjasama dalam pcngelolaan berbaga1 jcms pcrpustakaan: dan

mengcmbangkan srandar na,1onal perpustakaan.
Perpuslakaan Nasiooal Rl sebagai lembaga Pembina harus dapat d11o::ladan1 dan dirujuk
scbaga1 acuao oas1onal dalam melaksanakan layanan. pcmb1naan, dan pcogembangan
pcrpustakaan di lndoneSII
Dalam mclaksanakao sa ah satu tugasnya, Pcrpustakaan NaSIOn>l Rl men) usun Standar
Nasional Perpustakaan. 1 1m Pcrumus Standar Nasional Pcrpuslnkaan yang dibcntuk dengan
SK Kcpala Perpustakaan Nasional Rl No. 2095ailia/V.2011 Ielah menyusun. membahas dan
men)tpakntl 5 (lima) Standar Nasional Perpustakaan. }allu Perpustaka.1n Pro' insi.
Perpustakaan Umum Kabupaten!Kota. PetpUStak.aan
Kecamatan.
Perpustakaan
Desall<elurahan, dan Perpustakaan Khusus Pada tahun 20 II d1 Bogor kehma standar
ter..cbut telah diuj1 pubhk dengan mengamb1l sampel w1la}ah d1 lndooesta Bag1an Timur.
lndonesw Bagian Tengah dan Indonesia Bng1an Barat.
Perpuslakaan Ke<:amata.1 diselenggarakan oleb Pemenntah Kecamatan. merupakan
perpustnkkaan y.mg d1peruntukan bagt mas)arakat luas dt Kecarnatan scbaga1 sarana
pcmbelaJaran sepaoJang hayat tanpa membedakan umur. jcms kelanuo, suku. ras. agama dan
status sos1al ekonomt. dengan meogembangkao sistem la)aoao pcrpustakaan berbasis
tcknolog1 infonnasi dan komunikasi dan benanru;ung J3W&b a tas pembmnan dan
pengcmbangan perpuslakaan di wilayabnya.
Staodar Nasional Pcrpusl:lkaan Kecamatao merupakan dasar acuan pcndirian. pcogelolaan
dan pcngembaogan Perpu.takMo Ke<:amatan yang berlaku s:una ~ara nastooal
Kepada semua pibak yang Ielah menyumbangkan tenaga, p1k1ran dan waktunya. sehmgga
Standar Nasional Pe1-pustakaan ini dapal lcrwujud, saya sampa1kan terima kasih dan
pcnghargann yang setin~gi·tingginya. Semoga Standar Nasional Perpustakaan ini dapat
bermanfaat bagi semua po.1ugas dan pcngclola pcrpustakaan Kecamatan di IndoneSia,

Jakarta, 27 ~13

\/~)·'
Ora Hj Sri Sularsih, M St.

Daftar lsi

Kala Pcnganlar .................................................................................................... .
Daflar lsi ......................... .....................................................................................

u

I.

Ruang Lingkup .............................................................................................

2.

Oa!.ar Hukum ....... ........................................................................................

3.

lsulah dan

4.

Kolek~i

Perpus1akaan ................ .................................................. ................

2

5.

Sarnna dan Prasarnna .....................................................................................

3

6.

Layanan Perpuslakaan........ ... .................................................. ................... ....

3

7.

Tcnaga Perpus1akaan ......................................................................................

4

8.

Penyelenggaraan Perpuslakaan .....................................................................

4

9.

Pengelolaan Perpuslakaan .............................................................................

6

Bibliografi .............................................................................................................

8

Oelini~i

........................................................................................

Larnpiran I
Undang·undang Republik Indonesia Nomor 431ahun 2007,1enlang Perpus1akaan.

Lrunpiran 2
Peraruran Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 38 1ahun 2007. temang pembagian
uru~an pcmclinlahan.

Lampiran 3
Pera1urnn Pemerin1ah RepJblik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.tentang Organi~i
Pernngkal Daerah.
Lampi non 4
Sural Ed:uan Kemenlrian Dalam Ncgcri Republik Indonesia tunggal 2 I Dc,ember
2010. perihal pcnyampaian laporan pengelolaan urusan \\3J&b badang Perpw.lakaan.

Lrunpiran 5
Sural E<!aran Kementrian Dalam Negeri langgal 10 Januari 201 I, tentang Alokasi
Dana Dcsa Bagi Pengcmbangan Pcrpustakaan Desa Seluruh Indonesia,

ii

Standar NasionaJ
Perpustakaan Umum Kecamatan

I.

Ruang lingkup
Standat Perpustakaan Umum Kecamatan ini menelllpkan dasar penyelenggaraan
dan pengelolaan perpustakaan umum di tingkat kecamatan. meliputi koleksi,
sarana dan prasarana. layaoan. tenaga, peoyelenggaman, dan pengelolaan
perpuslakaao.

2.

Dasar Hukum
Keputusan Memeri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah oomor 3 Tahuo

200 I Teotang Perpustakaao Desa
Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 Tenlllng Pemerintahan Daerah ,
Susunao dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah
Perarurao Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 . tentang
pembagiao urus:m pemerintahao.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. tentang
Organisasi Perangkat Daerab.
Undang-undang nomor 43 Tabun 2007 Tentang Pcrpustakaan
Sural Edaran Kemcndagri No. 041/4994 Tahun 2010 Teotang Penyampaian
Laporan Pengclclaan Urusan WaJtb Bidang Perpuslakaan.
Pcraturan Menteri Dalam Negcri nomor 27 Tahun 2013 Tenlllng Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20 14, Provinsi dan
Kabuputen/Kota. Dimanu Perpustakaan mcnjadi
Priori IllS yang dianggarkao di APBD

3. lstilah dan Definisi
3.1. Kerjasama perpustakaan
Kcgiatao pemanfaatan layanan perpustakaan sccara bersamu untuk
memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis kolcksi perpustakaan.

3.2. Koleksi perpustakaan
Semua informasi dalam bentuk karya cetak danlatau karya rekam dalam
bcrbagai media yang mempunyai nilai pendidikan. yang dihimpun. diolah.
dan dilayankan.

3.3. Layanan perpustakaan
Jasa yang dibenkan kepada pengguna sesuai dengan misi perpustakaan .

3.4. Pelestarian b;~han perpustakaan
Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan materi perpustakaan baik dalam
bentuk fisik asli.
3.5. Perpustakaan
lnstitusi pengelo1a ko1eksi karya tulis, karya cetak, dan!atau karya rckam
secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, pene1itian, pe1estarian, informasi. dan rekreasi bagi
pemusta.ka.
3.6. Perpustakaan umum kecamatan
Perpustakaan yang dise1cnggarakan o1eb pemerintah daerah kecamatan
yang mempunyai tugas pokok me1aksanakan pengembangan perpustakaan
di wilayah kecamatan serta me1aksanakan 1ayanan perpustakaan kepada
masyarakat umum yang tidak membedakan

usia~

ras, agama, status sosial

ekonomi dan gender.
4.

Koleksi Perpustakaan
4.1. Jumlah koleksi
Perpustakaan memi1ik:i jumlah ko1eksi sekurang-kurangnya : ko1eksi anak
(500 judu1); ko1eksi remajaldewasa (1000 judul); koleksi refreosi anak
(50 judu1), koleksi referensi remaja/dewasa (50 judul), sural kabar yang
dilanggan (I judul); majalah yang dilanggan ( 1 judu1); dan ko1eksi audio
visual (2 judu1).
4.2. Usia koleksi (5 tahun terakhir)
Perpustakaan memi1iki ko1eksi terbaru (lima tahun terakhir) sekurangkurangnya 10% dari jumlah koleksi.
4.3. J enis koleksi
a.) Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa,
ko1eksi referensi, sural kabar dan majalah.
b.) Kolcksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai
kebutuhan masyarakat.
4.4. Koleksi rererensi
Koleksi referensi sekuraog-kurangnya terdiri dari Ensiklopedia. dan
kamus.
4.5. Pengorganisasiaa bahan perpustakaan
a. Seleksi Bahan Perpustakaan
Seleksi bahan perpustakaao dilakukan berdasarkan k.atalog penerbit,
tok.o buku dao masukan dari pemangku kepentingao
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b. Proses peagolahan bahan perpustakaan
Pengolah.tn bahan perpustakaan dilakuknn dengan sederhana. Proses
pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam
buku indut, dcskripsi bibliografis, dan klasifikasi. Koleksi yang s udah
diproses scgcra ditempatkan di rak
4.6. Perawatan koleksl
a. Pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban)
Untuk mengendalikan koodisi ruangan. perpustakaan menjaga
kebersihan
b. Perbaikan bahan perpustakaan
Perpustakaan melakukan perbaikan bah an pustaka yang sudab rusak
secara sedtrh:ma.

4.7. Pinjaman per eksempla r (Turno,·e r Stock)
Frekuensi peminjaman koleksi sekurang-kurangnya 0.125 per eksemplar
per tabun Gumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlab seluruh
koleksi perpustakaan)

5.

Sarana dan Prasarana
5.1. Gedung
Luas ruangan/gedung perpustakaan sekurang·kurangnya 56 m2
5.2. Lokasi perpustakaan
Terletak dalam satu gedung dengan Kantor Kecamatan atau ditempat )ang
berdekatan dengan gedung Kantor KecamatllO.
5.3. Ruang perpuslakaan
Terdiri dari ru1ng kolcksi, ruang baca, dan ruang kcrja.
5.4. Sarana layana n dan sarana kerja
Perpustakaan mcmpunyai sarana layanan sekurang-J.:urangnya: rak bul..u (4
buah); rak ma1alah ( I buah): meja baca (5 buah); meja kerja (3 buah):
kursi Baca ( 10 buah): perangkat komputcr (2 unit).

6.

Layanan Perpustahan
6.1. Jam buka
Jam buka pcrpustakaan sckumng-kurang 6 jam per hari.
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6.2. Jenis layanan
Jems layanan sekurang·kurangnya layanan pembaca. sirkulasi. referensi.
dan penelusuran mfonnasi.
6.3. Kerjasama
Untuk mengoptimalkan layanan. perpustakaan mengembangkan
Kerjasama dengaa sesama perpustakaan di lingkuogan instansi.

7.

Ten aga Perpustakaan
7.1. Jumlah teoaga
Perpustakaan memiliki tenaga sekurang-kurangnya 4 orang, terdiri atas
orang pustakawan dan 3 orang tenaga tekois.
7.2.

Kualilika,;i kepwla perpustakaan

Kepala Pcrpustakaan sckur.mg-kurangnya berlatar bclakang pendidiknn
Diploma II bidang perpustakaan atau non perpu~tak3A11 ditambah diklat
perpustakaan.
7.3. Ku aliftkasi star perpustakaan
Staf perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar bclakang pendidikan
SLTA dan yang sedcrajat.
7.4. Stalus leoaga pengelola perpustakaan
Tenaga pengelola perpustakaan terdiri dari tenaga tetap (PNS) dan tenaga
honorer
7.5. Pembinaan

tena~a

pengelola pcrpuslakaan

Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan deogan cara mengikuti
seminar/workshop kepustaka\\anan

8.

Penyclcnggaraan Pcrpustakaao
8.1. Visi perpustakaan
Perpustak3Ail menyusuo visi perpustakaan }ang mengacu pada tugas
pokok dan fungsi perpustakaan
8.2. Misi perpus takaan
Misi perpustakaan umum kecamatan menyediakan materi perpustakaan
dan akses inform:tSi bagi semua anggota masyarakat untuk kepentingan
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, literasi informasi dan rekrcasi.
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8.3. Pembenlulum perpustakaan
a. Perpustakaan dibentuk oleh Pemerintah kecamatan, berdasarkan sural
keputusan Camat.
b. Memenuhi syarat. memiliki koleksi. tenaga. sarana dan prasarana dan
sumber pendaoaan. sena diberitahukan kepada Perpustakaan Nasiooal.

8.4. Kebijakan
Kebijakan perpustakaan umum kecamatan terintcgrasi dengan kebijakan
kecamatan.

8.5. Tugas dan fungsi perpust.akaan
a. Tugas perpust.akaan
Melayani masyarakat dengan menyediakan bahan perpustakaanlbacaan
yane

~<uai

dengan kebucuban m:u;y:u:oou

b. Fung_§i perpustakaan
Sebagai perpustakaan rujukan. pusat rekreasi. dan pusat sumber belajar
masyarakat

8.6. Organisasi

a. Sural keputusan
Perpustakaan kecamatan dibentuk berdasarkan Sural Keputusan Camat.

b. Struktur organisasi
a.

Perpustakaan
kecamatan
merupakan
satuan
organisa~i
perpustakaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

b. Slrukt..- Organisasi berada dibawah Kepala Perpustakaan.
c.

Struktur organisasi perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri dari :
Kepala Perpustakaan. unit layanan pembaca, unit layanan teknis
(pcngadaan dan pengolahan)
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Strulctur Organisasi Perpustakaan Kecamatan

I

I

Kepala Perpustakaan

Unit Layanan Pemba ca

I

I

Unit Layanan Teknis

8.7. Status kelembagaan
Status kelembagaan perpustakaan desalkelurahan di bawab wewenang dan
bertanggungjawab langsung Kepada Camat. dengan tingkat eselon IV.
8.8. Program kerj a
PerpU5takaan menyusun program kerja bulanan.

9.

Pengelolaan Perp ustakaan

9.1. Perencanaan
a)

Perencanaar.
perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik,
fungs i. dan
tujuan perpustakaan serta dilakukan secara
berkesinambungan.

b)

Perpustakaa:l menyru;un rencana kerja !ahunan.

9.2. Pengorganisasian
a)

Pengorganisasian pcrpustakaan dilakukan sccara mandiri. elisien,
efektif. dan akuntabel.

b) lndikator k:berbasilan pengelolaan perpU5takaan diukur melalui
tingkat kepuasan masyarakat.
c)

Pengorganisasian perpustakaan memililci prosedur yang baku.

9.3. Penga" asan
a)

Pengawasan perpustakaan melipu1i supervisi, evaluasi, dan pelaporan.

b) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan
berkesinambungan untuk menilai efisiensi. efektivitas. dan
akumabilitas perpustakaan.
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9.4. Pelaporan
a)

Pelapor••n dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan
kcpada pemcrintah daerah.

b)

Pelaporan dibuat secara berkala dan mcngacu pada tugas dan fungsi
perpustakaan.

c)

Pelapora1 berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator
kinelja.

9.5. Pengangga.ran
a)

Perpustakaan
menyusun
rencana
penganggaran
secara
berkesinmnbungan sesuai deogan misi dan tugas fungsi perpustakaan.

b) Anggaran pcrpustakaan secara rutin bcrsumber dari melalui Anggaran
Pendapatan dan Belaoja Daerah (APBD).
c)

Anggarao perpustakaan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak
meogikaL

d) Kepala Perpustakaan bertanggun&Jawab
pengclolaan. dan peoggunaan anggaran.

dalam

pengusulan.
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Lampiran 1

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2007, Tentang Perpustakaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOM OR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun
1945, perpustakaan sebagai wahana
belajar
sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat
agar menjadi manusia yang berirnan dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokra tis serta bertanggung
j awab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
nasionaJ;

b.

bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan
kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan
wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;

c.

bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar
membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa
karya tulis, karya cetak, danf atau karya rekam;

d.

bahwa
ketentuan
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsiaJ
dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur
secara komprehensif dalam suatu undang-undang
tersendiri;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,
perlu
dibentuk
Undang-Undang
tentang
Perpustakaan;

Mengingat: ...

-2 Mengingat:

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Mcnetapkan:

UNDANG-UNOANG TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Undang-Undang ini yang dirnaksud dengan:
I.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya
tulis, karya cetak, danjatau karya r ekam secara
profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi
kebutuhan
pendidikan,
penelitian,
pelestarian,
infonnasi, dan rekreasi para pemustaka.

2.

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam
bentuk karya tulis, karya cetak, danjatau karya
rekam dalam berbagaj media yang mempunyaj nilaj
pendidikan, yang d ihimpu n, diolah , dan dilayankan .

3.

Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya
cetak. dan/atau karya rekam dalam berbagaj media
yang diterbitkan ataupun tidal< diterbitkan, bajk yang
berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki
oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4. Naskah ...

-34.

Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang
tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara
lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar
negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh} tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi
kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

5.

Perpus:akaan Nasional adalah lembaga pemerintah
non departemen (LPND} yang melaksanakan tugas
pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang
berfungsi
sebagai
perpustakaan
pembina,
perpustakaan
rujukan,
perpustakaan
deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian,
dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan
di ibukota negara.
Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang
diperur.tukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana
pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan
umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status
sosial-ekonomi.

6.

7.

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang
diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di
lingkungan
lembaga
pemerintah,
lembaga
masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah
ibadah, a tau organisasi lain.

8.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau
pelatihan
kepustakawanan
serta
mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan
pengelolaan
dan
pelayanan
perpustakaan.

9.

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu
perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau
lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan
perpustakaan.

10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis,
karya cetak, danfatau karya rekam.
I I. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang,
atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang perpustakaan.
12. Organisasi ...
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12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan
yang berbadan hukum yang didirikan oleh
pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas
kepustakawanan.
13. Pemerintah
pusat
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republi.k
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republi.k Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga.
sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki
dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
Pasa12
Perpustakaan
diselenggarakan
berdasarkan
asas
pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan,
keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.
Pasa13
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Pasa14
Perpustakaan bertujuan memberikan .layanan ke pa d a
pemustaka, meningkatkan kege maran membaca, s erta
memperluas
wawasan
dan
pengetahuan
untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II ...
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BAB II

HAK, KEW!\J!BAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hale
Pasa!S
(I) Masyarakat mempunyai hale yang sama untuk:
a.
b.

memperoleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunalean fasilitas perpustakaan;
mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;

c.

mendirikan
danfatau
perpustakaan;

menyelenggarakan

d.

berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

(2)

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau
terbelaleang sebagai akibat faktor geografis berhale
memperoleh layanan perpustaleaan secara kbusus.

(3)

Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ a tau sosial
berhale memperoleh layanan perpustakaan yang
disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan
masing-masing.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal6

(I)

Masyarakat berkewajiban:
a.

menjaga dan memelihara kelestarian koleksi
perpustakaan;

b.

menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah
kuno yang dimilik:inya dan mendaftarkannya ke
Perpustakaan Nasional;
c. menjaga ...
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c.

menjaga kelestarian dan keselamatan sumber
daya perpustakaan di lingkungannya;

d

mendukung upaya penyediaan fa.silitas layanan
perpustakaan di lingkungannya;
mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

e.
f.
(2)

menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
lingkungan perpustakaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftara.n
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7

(1)

Pemerintah berkewajiban:
a.

mengembangkan sistem nasional perpustakaan
sebagai upaya mendukung sistem pendidikan
nasional;

b.

menjamin kelangsungan penye lenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan sebagai pusat s umber
belajar masyarakat;

c.

menjamin ketersediaan layanan perpustakaan
secara merata di tanah air;

d.

menjarnin ketersediaan keragaman koleksi
perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih
aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan
(transkripsi), dan alih media (transmedia);

e.

menggalakkan promosi gemar membaca dan
memanfaatkan perpustakaan;

f.

meningkatan kualitas dan kuantitas koleks i
perpustakaan;

g.

membina dan mengembangkan kompetensi,
profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis
perpustakaan;

h.

mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan

1.

memberikan ...
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(2)

memberikan penghargaan kepada setiap orang
yang menyimpan, merawat, dan melestarikan
naskah kuno.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan
sebagaimana elimaksud pad a ayat (I) huruf i diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal8

Pemerintah provinsi dan
berkewajiban:

pemerintah kabupaten/kota

a.

menjamin penyelenggaraan
perpustakaan di daerah;

dan

b.

menjamin keterseeliaan layanan perpustakaan secara
merata eli wilayah masing-masing;

c.

menjamin
kelangsungan
penyelenggaraan
dan
pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber
belajar masyarakat;

d.

menggalakkan promosi gemar
memanfaatkan perpustakaan;

membaca

e.

memfasilitasi
daerah; dan

perpustakaan

f.

menyelenggarakan
dan
mengembangkan
perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan
daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang
kekayaa.• budaya daerah eli wilayahnya.

penyelenggaraan

pengembangan

dengan
di

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasa19
Pemerintah berwenang:
a.

menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan
dan pengembangan semua jenis perpustakaan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. mengatur, ...
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mengatur,
mengawasi,
dan
mengevaluasi
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c.

mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:
a.

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan
pengernbangan perpustakaan di wilayah masingmasing;

b.

mengatur,
mengawasi,
dan
mengevaluasi
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di
wilayah masing-masing; dan

c.

mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat di wilayah masing-masing untuk
dilestarikan dan didayagunakan .

BAB III
STANDAR NASJONAL PERPUSTAKAAN

Pasalll
(1) Standar nasional perpustakaan terdiri ata s:

(2)

a.

standar koleksi perpustakaan;

b.

standar sarana dan prasarana;

c.

standar pelayanan perpustakaan;

d.

standar tenaga perpustakaan;

e.

standar penyelenggaraan; dan

f.

standar pengelolaan.

Standar
nasional
perpustakaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan
perpustakaan.
(3) Ketentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional
perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV

KOLEKSIPERPUSTAKAAN
Pasal 12
(I)

Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan,
dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan
kepentingan pemustaka dengan memperhatikan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(2)

Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
standar nasional perpustakaan.

(3)

Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan disimpan sebagai
koleksi khusus Perpustakaan Nasional.

(4)

Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan secara terbatas .

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi
kbusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
penggunaan secara terbatas s ebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Pera turan Pemerintah.
Pasal 13

(1)

Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam
bentuk
katalog
induk
nasional
(KIN),
dan
didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.

(2)

Koleksi
nasional
yang
berada
di
daerah
diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog
induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh
perpustakaan umum provinsi.

BAB V ...
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BABV
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14
(1)

Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan
berorientasi bagi kepentingan pemustaka.

(2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan
perpustakaan berdasarkan
standar nasional
perpustakaan.
(3) Setiap perpustakaan
mengembangkan
perpustakaan sesuai dengan kemajuan
informasi dan komunikasi.

layanan
teknologi

(4)

Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber
daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka.

(5)

Layanan
perpustakaan diselenggarakan
sesuai
dengan standar nasional perpustakaan untuk
mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.

(6)

Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui
kerja sama antarperpustakaan.

(7)

Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring
telema:ika.
BABVI

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasal15
(1)

Perpustakaan dibentuk sebagai wujud
kepada pemustaka dan masyarakat.

pelayanan

(2) Pembentukan ...
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(2)

Pemb~ntukan

perpustakaan sebagaimana dimaksud
pad a ayat (I) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, danjatau masyarakat.

(3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
a.

memiliki koleksi perpustakaan;

b.

memiliki tenaga perpustak:aan;

c.

memili.ki sarana dan prasarana perpustak:aan;

d.

memiliki sumber pendanaan; dan

e.

memberitahukan
takaan Nasional.

keberadaannya

ke

Perpus-

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 16
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan
terdiri atas:
a.

perpustakaan pemerintah;

b. perpustakaan provinsi;
c.

perpustak:aan kabupaten/ kota;

d.

perpustak:aan kecamatan;

e.

perpustakaan desa;

f.

perpustakaan masyarakat;

g.

perpustakaan keluarga; dan

h. perpustak:aan pribacti.
Pasall7
Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan
standar nasional perpustakaan.

Bagian Ketiga ...
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Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pasal 18
Setiap perpustakaan dikelola
nasional perpustakaan.

sesuai

dengan

standar

Pasal 19
{1)

Pengembangan
perpustakaan
merupakan
upaya
peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan
pcrpu:;twuw.n, baik dalam hal kuantitas maupun
kualitas.

(2)

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik,
fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan
kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(3)

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara
berkesinambungan.
BABVTI

JENIS..JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 20
Perpustakaan terdiri atas:
a. Perpustakaan Nasional;
b. Perpustakaan Umum;
c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
d . Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
e. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu ...
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Perpustakaan Nasional
Pasal 21
(1)

Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang
melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang
perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.

(2)

Perpustakaan Nasional bertugas:
a.

b.

c.
d.
(3)

menetapkan kebijakan nasional, kebijakan
umum, dan kebijo.l«ut tekni3 peogelolaan
perpustakaan;
pembinaan,
pengembangan,
melaksanakan
evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan
perpustakaan;
membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai
jenis perpustakaan; dan
mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Selain n;gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Perpustakaan Nasional bertanggungjawab:
a.

mengembangkan
koleksi
nasional
yang
memfasilitasi
terwujudnya
masyarakat
pembelajar sepanjang hayat;

b.

mengembangkan
koleksi
nasional
melestarikan hasil budaya bangsa;

c.

melakukan promosi perpustakaan dan gemar
membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat
pembelajar sepanjang hayat; dan

d.

mengidentifikasi
dan
mengupayakan
pengembalian naskah kuno yang berada di luar
negeri.

untuk

Bagjan Kedua ...
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Bagian Kedua
Perpustakaan Umum
Pasal 22
(I)

Perpustakaan
umum
diselenggarakan
oleh
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupatenfkota, kecamatan, dan desa, serta dapat
diselenggarakan oleh masyarakat.

(2)

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang
koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya
daeu<h rnasing-masing dan memfasthtasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

(3)

Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, dan desajkelurahan
mengembangkan sistem layanan
perpustakaan
berbasis tek:nologi infonnasi dan komunikasi.

(4)

Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan
umum untuk mernfasilitasi terwujudnya masyarakat
pembelajar sepanjang hayat.

(5)

Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
danjatau
kabupatenjkota melaksanakan layanan perpustakaan
keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh
layanan perpustakaan menetap.
Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 23

(I)

Setiap
sekolah/madrasah
menyelenggarakan
perpustakaan yang memenuhi standar nasional
perpustakaan dengan
memperhatikan
Standar
Nasional Pendidikan.

(2) Perpustakaan ...
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(2)

Perpus'takaan s ebagairnana dirnaks ud pada ayat (1)
wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang
ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan
pendidika'l yang bersangkutan dalam jumlah yang
mencukupi u ntuk melayani semua peserta didik dan
pendid ik .

(3)

Perpustakaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
m engembangkan koleksi lain yang men dukung
pelaksanaan kurikulum pendidikan.

(4)

Perpustakaan sekolahf madrasah m elayani peserta
didik pendid ikan kesetaraan yang dila ksa nakan d i
lingkungan satuan pendidjkan yang bersangkutan.

(5)

PerpustakaAn ,.,.kolahfmadrasah mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologj informasi
dan komunikasi.

(6) Sekolah/ madrasah

mengalokasikan dana paling
sedikit 5"/o dari anggaran belanja operasional
sekolahfmadrasah a tau belanja barang di luar
belanja pegawai dan
belanja
modal
untuk
pengem bangan perpustakaan.
Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggj
Pasal 24

(I )

Setiap
perguruan
tinggi
menyelen ggarakan
perpustakaan yang memenuhi standar nasional
perpustakaan dengan
memperhatikan Standar
Nasional Pendidikan.

(2)

Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah
eksemplanya, yang mencukupi untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

(3)

Perpustakaan perguruan tinggj mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
(4) Setiap ...
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(4)

Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk
pengembangan
perpustakaan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan guna memenuhi
standar nasional pendidikan dan standar nasional
perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal25
Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan
sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
Pasal26
Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada
pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas
memberikan layanan kepada pemus taka di luar
lingkungannya.
Pasal27
Perpustakaan khusus djselenggarakan
standar nasional perpustakaan.

sesuai

dengan

Pasal 28
Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan
berupa pembinaan
teknis,
pengelolaan,
dan / atau
pengembangan
perpustakaan
kepada
perpustakaan
khusus.

BAB VIII .. .
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BAB Vlll
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Ter:aga Perpustakaan
Pasal 29
(I)

Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan.

(2)

Pus takawan sebaga.imana dimaksud pada ayat (I)
harus memenuhi kualifikasi sesua.i dengan standar
nasional perpustakaan.

(3)

Tugas tenaga teknis perpustakaan sebaga.imana
dimaksud pada ayat (I) dapat dirangkap oleh
pustakawan sesua.i dengan kondisi perpustakaan
yang bersangkutan.

(4)

Ketentuan mengena.i
tugas,
tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan
tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus pegawa.i negeri sipil dilakukan sesua.i
dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Ketentuan
mengena.i
tugas , tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan
tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus nonpegawa.i negeri sipil dilakukan sesua.i
dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara
perpustakaan yang bersangkutan.
Pasal 30

Perpustaka.a n Nasional, perpustakaan umum Pemerintah,
perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum
kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi
dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam
bidang perpustakaan.
Pasal 31 ...
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Pasal 31
Tenaga perpustakaan berhak atas:
a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial;

b.

pembinaan
karier
sesuai
pengembangan kualitas; dan

c.

kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana,
dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.

dengan

tuntutan

Pasal32
Tenaga perpustakaan berkewajiban:
a.

memberikan layanan prima terhadap pemustaka;

b.

menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
dan

c.

memberikan keteladanan dan menjaga nama baik
lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya.
Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal33

(1)

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab
penyelenggara perpustakaan.

(2)

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan
melalui pendidikan formal dan / atau nonformal.

(3)

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui
kerja
sama
Perpustakaan
Nasional,
perpustakaan
umum
provinsi,
dan/atau
perpustakaan
umum
kabupaten/kota
dengan
organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan
dan pelatihan.
Bagian Ketiga ...
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Organisasi Profesi
Pasa134
(1)
(2)

Pustakawan membentuk organisasi profesi.
Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
berfungsi untuk memajukan dan memberi
pelindungan profesi kepada pustakawan.

(!)

(3)

Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi
profesi.
(4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi
pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, danjatau masyarakat.
Pasa1 35
Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
a.
b.
c.
d.

menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga;
menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
memberi pelindungan hukum kepada pustakawan;
dan
menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan
pada tingkat daerah, nasional, dan intemasional.
Pasal36

(1)

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b berupa norma atau aturan yang harus
dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga
kehonnatan, martabat, citra, dan profesionalitas.

(2)

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik
dan mekanisme penegakan kode etik.
Pasa1 37 .. .
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Pasal 37
(1)

Penegakan kode etik sebaga.imana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis
Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh
organisasi profesi.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengena.i organisasi profesi
pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

PasaJ 38
(1)

Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan
sarana dan prasarana sesua.i dengan standar nasional
perpustakaan.

(2)

Sarana dan prasarana sebaga.imana dimaksud pada
ayat (I) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai
dengan
kemajuan
teknologi
informasi
dan
komunikasi.

BABX
PENDANAAN

Pasal39
(1)

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab
penyelenggara perpustakaan.
·

(2)

Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan
anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD).

Pasal40 ...
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(1)

Pendanaan perpustakaan didasarkan
kecukupan dan berkelanjutan.

(2)

Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
a.

pada prinsip

anggaran pendapatan dan belanja negara danfatau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. sebagian anggaran pendidikan;
c.

sumbangan masyarakat yang tidak mengjkat;

d. kerja sama yang saling menguntungkan;
e.

bantuan luar negeri yang tidak mengjkat;

f.

basil usahajasa

petl'u~lctkaan;

danfatau

g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien,
berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab.
BABXI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagjan Kesatu
Kerja Sarna
Pasal42
(1)

Perpustakaan melakukan keija sama dengan berbagai
pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.

(2)

Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan
jurnlah pemustaka yang
dapat
dilayani
dan
meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

(3) KefJa ..

- 22(3)

Kerja . sama sebagaimana d.imaksud pad a ayat ( 1) dan
peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) d.ilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring
perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal43

Masyarakat
berperan serta
penyelenggaraan, pengelolaan,
pengawasan perpuslakaan.

dalam
pembentukan,
pengembangan,
dan

BAB X11
D&WAN PERPUSTAKAAN

Pasal44
(1)

Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional
atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan
dari Kepala Perpustakaan Nasional.

(2)

Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi
atas usul kepala perpustakaan provinsi.

(3)

Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab
kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi
bertanggung jawab kepada gubemur.

(4)

Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
a.

3 (tiga) orang unsur pemerintah;

b.

2 (dua) orang wakil organisasi profesi
pustakawan;

c.

2 (dua) orang unsur pemustaka;

d.

2 (dua) orang akademisi;

e.

1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
f. 1 (satu) ...
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1 (satu) orang sastrawan;

g.

I (satu) orang wakil organisasi penerbit;

h.

I (satu) orang wakil organisasi perekam;

i.

I (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan

J.

I (satu) orang tokoh pers.

(5) Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua
dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan
oleh anggota dewan perpustakaan.
(6)

Dewan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) bertugas:
a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran
bagi perurnusan kebijakan dalam bidang
perp.tstakaan;
b.

menarnpung
dan
menyampaikan
aspirasi
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
perp•J stakaan; dan

c.

melakukan pengawasan dan penjarninan rnutu
layanan perpustakaan.
Pasal45

(I)

Dewan Perpustakaan Nasional dalarn melaksanakan
tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
negara.

(2)

Dewan Perpustakaan Provinsi dalarn melaksanakan
tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
Pasal46

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sarna dengan
perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan
intemasional untuk melaksanakan tugas sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).
Pasal 47 ...
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Pasal47
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan
tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta
pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BABXIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal48
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui
keluarga, satuan pendidik.an, dan masyarakat.
(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku
murah dan berkualitas.
(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan
pendidikan sebagairoana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan
dengan
mengembangkan
dan
memanfaatkan perpustakaan sebagai
proses
pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilakukan
melalui penyediaan sarana perpustakaan eli tempattempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan
bermutu.
Pasal 49
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan
rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran
membaca.
Pasal 50 ...
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Pasa!SO
Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan
mendorong
pembudayaan
kegemaran
membaca
sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai
dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan
bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan
sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
Pasal 51
( 1)

Pembudayaan
kegemaran
membaca
dilakukan
melalul gerakan nas1onal gemar membaca.

(2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh
Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
dengan
melibatkan seluruh masyarakat.
pembudayaan
didik
dengan

(3)

Satuan
pendidikan
membina
kegemaran
membaca
peserta
memanfaatkan perpustakaan.

(4)

Perpustakaan
wajib
mendukung
dan
memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca
melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan
karya rekam.

(5)

Untuk
mewujudkan
pembudayaan
kegemaran
membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perpustakaan bekerja sama dengan pemangku
kepentingan.

(6)

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
penghargaan kepada masyarakat yang berhasil
melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

(7)

Ketentuan
mengenai
pemberian
penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB XIV ...
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KETENTUAN SANKSI
Pasal 52
(1)

Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang
tidak
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
dimalcsud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22
ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi
administratif.

(2)

Pengenaan
sanksi
administratif
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) niAhlr lP.hih hmjut nP.ngAn
Peraturan Pemerintah.

BABXV

KETENTUANPENUTUP
Pasal 53
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan
untuk
melaksanakan
Undang-Undang
rm
harus
diselesaikan pal.i ng lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
berlakunya undang-undang ini.

Pasal 54
Undang-Undang
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar ...

-27Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal I Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd .
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal I Nopember 2007
M ENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETAR!AT NEGARA Rl
Kepala Biro Peraturan Perun dang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Lampiran 2

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 , Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

PERATURAN PEM ERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN OAERAH KAJ:SUPATEN/KafA
DENGAN RAH~IATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(3)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal , perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tcntang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemcrintah,
Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota;
Mengingat

I.

PasaJ 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 004 Nomor

125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor ..... .

...c:..oc::..

..CPU.UK .......-ONl.S1A

Nomor 8 Tahun 2005 ten tang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun

2005 tentang Perubahan Atas

Undang

Nomor

Pemerintahan

32

Tahun

Daerah

Menjadi

Undang-

2004

tentang

Undang- Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
In donesia Nomor 4548);
3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Penana.man

Indonesia

M oda.l

Tahun

(Lembaran

2007

NegQ.Ta

Nomor

67,

tentang
R epublik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) .
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN

PERATURAN
URUSAN

PEMERJNTAH

PEMERJNTAHAN

PEMERJNTAHAN

TENTANG
ANTARA

OAERAH

PEMBAGIAN
PEMER!NTAH,

PROVINSI ,

DAN

PEMERJNTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.
BASI
KETENTUAN UMUM

Pasal l
Dalarn Peraturan Pcmerintah ini yang dimaksud dengan:
I.

Pe merintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republ.ik

Indonesia yang m e m egang kekuasaan

Negara Re publik Indones ia sebagaimana

Pemerintahan

dimaksud

dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah...... .

2.

Pemerintahan daerah a dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan

prinsip

Negara

Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana

dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
3.

Daerah

otonom ,

selanjutnya

d isebut daerah,

adalah

kesatuan

m asyarakat hukum yang mempun yai batas-batas wilayah yang
berwenang m engatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan

ma.ttyarWc.Q.t

eetempo.t

rncnurut

prakarsa

:.c::ndlri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
4.

Otonorni daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban d aerah
otonom

untuk

mengatur

dan

mengurus

sendiri

urusan

pemerintahan dan kepentingan m asyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
5.

Urusan

pemerintahan

adalah fungsi-fungsi

pemerintahan yang

menjacti hak dan kewajiban setiap tingkatan danfatau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjacti kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Ke bijakan n asionaJ adaJah serangkaian aturan yang dapat berupa
n o rma,

standar,

prosedur

danjatau

kriteria

yang

ctitetapkan

Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BABU

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal2
(11

Urusan

pemerintahan

terdiri

sepenuhnya

menjadi

pemerintahan

yang dibagi

susunan pemerintahan.

atas

kewenangan
bersama

urusan

pemerintahan yang

Pemerintah
antar

dan

tingkatan

urusan
dan/atau

(2)

Urusan

pemenntahan

yang

menjadi

kewenangan

Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m e liputi politik luor negeri,
pert.ahanan, kearnanan, yustis i, moneter dan fiskal nasional , serta

agama.
(3)

Urusan pemenntahan yang dibagl bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerinlahan sebagrumana dimaksud pada ayat (I) adalah
semua urusan pem erintahan eli luar urusan sebagaimana dimaksud
pado ayat (2).

(4)

Urusan pemerintahan sebagrumana dimaks ud pada ayal (3) terdiri
atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;

c . pekeljaan umum;
d. perumahan;

e. penataan ruang;
f.

perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;
h. lingkungan hidup;
i.

pertanahan;

j.

kependudukan dan catatan s ipil;

k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anal<;

1. keluarga berencana dan keluorgn sejahtera;
m . sosial;

n . ketenagakcljaan dan k etransmigrasian ;

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p.

penanaman modal;

q. kebudayaan dan pariwisata;
r.

kepemudaan dan olah raga;

s.

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t.

oLonomi daeroh,

pemerinlahan umum,

administrasi kcuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v.

statistik;

w . kearsipan;

x.

perpuatak••n ;

y.

komunikasi dan informa tika;

z.

pertanian dan ketahanan pangan;

aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan ;
dd . perdagangan; dan ee. perindustrian.
(5)

Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pa d a ayat
(4) terdiri dari sub bidang, dan setiap s ub bidang te rdiri dari sub sub
bid an g.

(6)

Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4)

tercantum

dalam

lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pnsal3

Urusan

pemerin ahan yang diserahkan

k epada daerah

disertai

d engan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian.

Bab Ill ....

dan seterusnya

Pasal22
Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewennngan Provinsi sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik lndones•a Tahun 2000 Nomor 54 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dcngan pembagian urusan pemerintahan
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23
P.oraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
m.ongetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Repubbk Indonesia
Oitetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
OR. H. SUSILO BAMBANG YUOHOYONO

Oiundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2007
MENTE R! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.
ANOI MATALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHlJN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RJ

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan rakyat
ttd.

W1snu Setiawan

e
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X . PEMBAGIAN URUSAN PEMERJNTAHAN BIDANG PERPUSTAKMN

-•.,.~ .....,,~

t ."

t . Penetapo.n norma,
d an ~doman yang b<ori11
kebijakan ~rpustakaan
secara nastonal, mehpuu :
o. Penetopn.n norma, standar
dan pedoman yang b<orisi
kebaJakan

Penetopan norma, standar

dan pedoman
kebijakan p roYinll
b<orpedomon kebajakan
nasional. mehputa:
a. Penetapon ptraturan dan
kebijakan

~nyeltngpraan

~rpustakaan

provins i berdasarkan
kebijakan noaiona1.

dan ~doman yang b<onsi
kebaJakon dan
pcngernbongan ststem
perpustak.a an secaro
nasionol

kebiJakan proVlnli dan nas;onal,

mehpun :
a . Penetapan pen\turan dan
~nyelenggaraan
~rpustakaan di skala

kebajakan

penyelengpn~An

perp1.unakaan.
b. Penetapan norma, atandar-

~oman yang bensa kebijakon
kabupaten/ kota b<orpedoman

b

di skala

kabupaten/ kota b<onlasarkan
kebijakan nosional.

b.

4'
\~~
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I'C'ngembangan Janngan
P"rpustakaan secara
nas1onal

d Penctapan kebtjakan dan
I'C'n&embangan Sumber
Daya Manusia (SDM)
perpustakaan secara
naslonal.

e. Pcnctapan kebijakan
P"mbentukan dan
pengembangan organisasi
pcrpustakaan secara
naslonaJ.

f.

J>ene tapan kebijakan di
bidang saran a dan
prosarana perpus1akaan
secara nasional .

I

d.

ktbtjakan
I'C'nrelenggaraan Janngan
.,.,rpustakaan akala

I

provins1 scau& k~buakan
nastonal.

I

~netapan peraturan dan
kebuakan pengembangan
SOM I'C'rpustakaan skala

pera.turan
kebyakan I'C'nyclcnggaraan
janngan P"rpustakaan skala
kabupatcn/ kota sesu&J
kcbuakan nastonnl

d

P<onctapan I'C'taturan dan
kebtjakan P"n&embangan
SDM P"rpustakaan skala

provinsi sesuai keb1jako.n

kabupoten/kota sesuru

nasional.

kebtJakan nastonnl

e. Penetapan peranaro.n dan
kebijakan pengembnngan
organisasi perpustokoon
skaJo provinsi sesuai
k ebijakan naslonal.

e. Penetapan pcraturan don
kebijakan P"ngembangan
orgnniaosl perpustakaan skala
knbupi'ten/ kota scsuai
kt bijakon naslonal.

f. Pe netapan ?Ora tura.n dan
ktbijakan di bid11ng

r.

Pcne to.pnn dan peraturan

kebijakan dl bidang sarann

saran a dan prasarana

da.n prosamno perpuetakaan

perpus1akoan skoln

okaln knbupal<n/kotn sesuai
kebljaknn ntlSional.

provinsi

s~auai

kebijnkan

t!ti~·

l~~Jl
*~
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Pembmaan tekrus semua
pcrpustakaan :

Perpuatakaan

JCniS

,.

1•· Jerus
Pembmaan tek:us semua
P"rpustakaan dt wtlayah

I

provinsi.

a. Pengelolaan P"rpustakaan
sesuaa standar.

a . Pengelolaan P"'l'UStakaan
sesuai standar.

•

b. Pengembangan SDM.

b. Pengembangan SOM .

b Pengembangan SDM.

c. Pengem bangan sarana
dan prasarana sesuai
atandar.

c. Pengembangan aarana dan
prasarana s.tsua.i standar.

d. Keljasamo dan jaringan

d. Keljasama d•n jaringan
perpustakaan.

d. Keljnso.mn dan Jaringan
perpustakao.n.

e. Pengembangan minat
baca.

e. Pengembangn.n minat
baca.

••

I. Penetopon kebijokan
l>elestarinn koleksi nasional.

I . Penetopon kebijakan
pelestarian koleksi daerah
provinsi berdasarkan
kebijakan nasional.

perpustakaan.

3.

Penyelamnton dan
Pelestarian Koleksi
Naslonnl

~mb1naan ttkrus scmua Jerus
P"rputtakaan clJ Wllayah
kabupat<n/ kota

t

I

I

Pengelolaan P"rpustakaan
sesuaa standar.

c. Pengembangan aarana dan
prasarana sesuai standar.

Pengembcmgnn minat baca.

koleksi daerah kobupaten /kota
berdasarkan kebijakan nasional.

fftP~
.
~.~.~ ~
~~~
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Karya Rekam, terkait koleksi
nas1onaJ.

I

Karya Cetak dan Karya
Rekam, terkait koltkSI daerah
provinsi dan kabupate:n/kota

3. KoordmaSI pelestarian
ungkat nas1onal. regional,

dan

4. Pengembangan
Jobatan F'ugaional
Pustnkawnn

intcma~nonal .

hnetapan kebijakan
pengembangan jabatan
ngsional pustakawan
seco.ra nosional.
2. Penetapan kebijakan

penilaian angka kredit

3. Koordmasi peleatanan ungk.ot 1 3 KoordmaSI peles<anan tingkat
daerah provin$.1
daerah k.obupaten/ko<a

1

1. Penctapan peraturan dan

kebijakan pengembangan

kebijakan pengembangan jabatan
(ungaional puatakawan di skala
kabupa<en/kota aeauai kebijakan

jabatan rungslonal
pustAka.wan di skala provinsi
sesuoi kebijakan na.sionnl.

12. -

nnsiono.l.

12.

pustakawan.

3 . Penilaian dan penetapan
angka kredit pustakawan

3. Penilaian da.n penetapan
angka kredit pustakawon

madya dan pustakawan

pelaksana sampai dengan

utama.

pustakawan penyelia dan
sampai

3. Pcnllnlan dan pcnctapan angka
kredll puatakawan pelaksana
sampai dengn.n pustakawan
pcnyelin dan pustakawan

pertame. aampai dcngan

~)
~
~-JI{J
~.:re-
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kompt:tens• jabatan
fungs1onal pustakawan.

P<orpustakaan dan
Sertiflkasl F'ustakawan

I

1.

1. P,mbcnan akredJtaSJ

perpustakaan.

perpustakaan di w>layah
provmsi.

2

Pem~nan sertifikasi
pustakawan.

2. Pemberian urtifikaa1
pustakawan d1 '\;ll)ayah

2. -

provinsi.

IT

PendTdikan dan
Pelntihnn (Diklotl
Teknls don l'ungslonal
Perpuotaknoh

1.

penetapan kuriku1um dan

dan fung01onal perpuotal<aan.

modul diklat teknis dan
rungsionnl perpustakaan.

'2. Pemberian akreditasi dlklat
tcknie da.n rungs ional
perpu ota kae.n .

2.-

3. Penyelenggaraan diklat teknis I 3. dan rungsional perpustakaan.

2.-

3. -

Lampiran 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007, Ten tang Organisasi Perangkat Daerah

PRE:SI O£N
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBL!K INDONESIA,
Menimbang

a.

bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan
seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh pemerintahan daerah;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian
Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan
berpedornan pada peraturan pemerintah;

c.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
belum
cukup
memberikan
pedoman yang
menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian
organisasi perangkat daerah yang dapat menangani
seluruh urusan pemerintahan, sehirigga perlu
dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang
baru;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat: ...

PFIC$10£N
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.2.
Mengingal

I.

Pasal 5 ayal (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemer1ntah Pengganti Undang-U ndang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERlNTAH
PERANGKAT DAERAH.

TENTANG

ORGAN!SASI

BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan
dengan:
1.

Pemerintah

ini yang

dimaksud

Pemerintah pusal, selanjutnya disebut Pcmerintah,
adalah
Presiden
Republik
Indonesia
yang
memegang kekuasaan
pemerintahan
negara
Rep..1blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2 . Pt

han . ..
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Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan
Republik
Indones ia
sebagaimana
climaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pcmcrinlah daerah adalah t~ul>c:IIIUr, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah .

4.

Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

6.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kcpenti ngan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu
kepala
daerah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.

8.

Perangkat daerah kabupatenfkota adalah unsur
pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah , lembaga
teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

9. Rumah ...
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2.

Pemerin tahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan olch pemerintah daerah d an
DPRD m enurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pc:mc:rintah daeu•h ac.lwah gubemur, bupati, atau
walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4.

Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
pcrwakilan
rakyat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

Otonomi daerah adaJah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepenti.ngan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

6.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,
adaJah kesatuan masyarakat hukum yang
mempuoyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu
kepaJa
daerah
daJam
peny~lenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat OPRD, dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.

8.

Perangkat daerah kabupatenfkota adalah unsur
pembantu kepaJa daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga
teknis daerah , kecamatan, dan kelurahan.

9. Rumah . ..

PR~SIOEN
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9.

Rumah Sakit Oaerah adalah sarana kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripuma yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit
umum daerah dan rumah sakit khusus daerah .

10. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
pengawasan daerah adalah
badan
1 1. Unsur
pengawasan daerah yang selanjutnya disebut
lnspektorat Provinsi, lnspektorat Kabupaten, dan
lnspektorat Kota.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana
tugas teknis pada dinas dan badan.
13. Sekretaris Oaerah adalah sekretaris
provinsi dan sekretaris kabupatenfkota.

daerah

14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BABU
PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal2
(1)

Pembentukan Organisasi Perangkat Oaerah
ditetapkan dengan peraturan daerah dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

(2)

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) mengatur mengenai susunan, kedudukan,
tugas pokok organisasi perangkat daerah.

(3)

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
peraturan gubemur I bupall /wnlikota.

PRESIOEN
~EI"USLIK

INDONESIA

- 19(4) Pemben tu kan,
kedudukan,
tugas,
susunan
organ isasi dan tata ketja kelurahan d iatur sesuai
dengan peratur an perundang-undangan.
BABV

BESARAN ORGANISASI
OAN PERUMPUNANPERANGKATDAERAH
Bagian Pertama
Variabel Besaran Organisasi
Pasal 19
(I)

Besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan
berdasarkan variabel:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daer ah (APBD) .

(2)

Perhitungan variabel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Iampiran sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.

Bagian Kedua
Jumlah Besaran Organisasi
Paragraf 1
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Pasal20
(1)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:
a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak
3 (tiga) asisten;
b . sekretariat DPRD;
c. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan

PRESIO E N
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d. tembaga
teknis
8 (detapan).

daerah

paling

banyak

(2)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
anta-a 40 (empat puluh) sampai dengan
70 (tujuh putuh) terdiri dari:
a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak
3 (tiga) asisten;
b. sekretariat DPRD;
c. dinas paling banyak 15 (lima betas); dan
d. tembaga
teknis
daerah
paling
banyak
I 0 (seputuh).

(3)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
tebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak
4 (empat) asisten;
b. sekretariat DPRD;
c. dinas paling banyak 18 (delapan betas); dan
d . tembaga
teknis
daerah
paling
banyak
12 (dua betas).

Paragraf2
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 21
(I)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
kurang dari 40 (em pat puluh) terdiri dari:
a . sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak
3 (tiga) asisten;
b. sekretariat DPRD;
c. dinas paling banyak 12 (dua betas);
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
8 (delapan);
e. kecamatan; dan

f. ketur ahan ...
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kelurahan.

{2)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
antara 40 (empat puluh) sampai dengan
70 (tujuh puluh) terdiri dari:
a. sekreta.riat daerah, terdiri dari paling banyak
3 (tiga) asisten ;
b. sekretariat DPRD;
c. dinao paling banyak 15 (lima b<:las);
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
I 0 (sepuluh);
e. kecamatan; dan
f. kelurahan.

(3)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak
4 (empat) asisten;
b. sekreta.riat DPRD;
c. ctinas paling banyak 18 (delapan betas);
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
12 (dua betas);
e. kecamatan; dan
f. kelurahan.

Bagian Ketiga
Perumpunan Urusan Pemerintahan
Pasal 22
(!)

Penyusunan
organisasi
perangkat
berdasarkan
pertimbangan
adanya
pemerintahan yang perlu ditangani.

daerah
urusan

(2)

Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I) tidal< harus dibentuk ke dalam organisasi
tersendiri.

(3) Dalam ...
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(3)

Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh
satu perangkat daerah, maka penggabungannya
sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan
yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan
lembaga teknis daerah.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk
dinas terdiri dari:
a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
b. btdang kesehatan;
c. bidang sosial, tenaga ketja dan transmigrasi;
d. bidang
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika;
e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
f. bidang kebudayaan dan pariwisata;
g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina
marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri
dan perdagangan;
i. bidang pelayanan pertanahan;
j. bidang pertanian yang meliputi tanaman
pangan, petemakan, perikanan darat, kelautan
dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
k. bidang pertambangan dan energi; dan
I. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset.
(5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk
badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit,
terdiri dari:
a. bidang
perencanaan
pembangunan
dan
stacistik;
b. bidang penelitian dan pengembangan;

(4)

c. bidang ...

PFI£SIO£N

l'tEI"UI!ILIK INOOHE:.SIA

-23-

c. bidang
kesatuan
bangsa,
politik
dan
perhndungan masyarakat;
d. bidang lingkungan hidup;
e. bidang ketahanan pangan;
f. bidang penanaman modal;
g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
h. bidang
pemberdayaan
masyarakat
dan
pemerintahan desa;
i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana;
j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
k. bidang pengawasan; dan
I. bidang pelayanan kesehatan.
(6)

Perangkat
daerah
yang
dibentuk
untuk
melaksanakan
urusan
pilihan, berdasarkan
pertimbangan adanya urusan yang secara nyata
ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi
unggulan daerah.

Pasal23
Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan
administratif serta urusan pemerintahan umum
lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi
dinas maupun lembaga teknis daerah dilaksanakan
oleh sekretariat daerah.

BABVJ ...

.,...w•
BAB Xll
KETENTUANPENUTUP
Pasal52
Pada saat Peratwan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peratwan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Peranglc:at Daerah dicabut
dan dioyatakan tidak berlaku.
Pasal 53
Peraturao Pemerinmh ini mulai berlaku pada 1anggal diundangk:an. Agar
sctiap oran11 oooctlj~clahuiny.., memerintahkan pengundaogan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempalaooya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarla
pada tanggal 23 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ltd.
DR. H. SUSLLO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangk:an di Jakarla
pada 1anggal 23 Juli 2007
MENTER! HUKUM DAN IIAKASAS I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ltd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 89

Lampiran4
Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia Tanggal 2 1 Desember 2010,
Perihal Penyampaian Laporan Pengelolaan Urusan
Wajib Bidang Perpustakaan

KEMENTERIAN DALAII NEGERI
REPUBUK INDONESIA
Jakarta, 2t Oesember 2010

Nomor

: 041/4994

Sifat
Lamplran

: SEGERA

Per1hal

: Penyampaian L8P<lfl!n Pengetolaan
Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubemur
2. Sdr. Bupad/Welil<ota
diSELURUH INDONESIA

Berdasar1<an PerabJran Menton Dalam Negeri Nomor. 4 t tahun 20t0
tentang Organisas1 dan Tatakerja Kementerian Oalam Neger1 dan Undangundang Nomor : 4 3 tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan
Pemerintah Nomor
38 tahun
2007 tentang Pembaoian Urusan
Pemerintahan antara Pemeflntah Oaerah Provlnsl dan Pemerintah 0a8f8h
Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan salah
satu urusan wajjb. Bersama ini disampaikan bahwa Perpu:stakaan Pusat
Penerangan Sekretariat Jendral Kementerian Oalam Negel1 akan
menyusun Strategl Percepatan Pengembangan Perpustakaan Umum
Oaerah.
Pengembanoan dan pembinaan perpustakaan dilalrul<an secara
slmultan dan koordinatif di Tingkat Pusa~ Pnovinsi, Kabupeten I Kota
dengan pols pembinaan sebagai berikut : (1). Pemerintah Pusa1 bertuljas
mendornng
pen!l"mbangan serta melakukan
pengkajian temadap
perpustakaan di Neoara Kesatuan Repubijk Indonesia (NKRI): (2 ).
Badon/Kantor/UPTD perpustakean Provlnsi mempunyal tugas mendonong
dan melakukan pengembangan perpustakaan yang berada dalam wllayah
kewenanoannya; (3 ). Perpustakaan umum Kabupaten/Kota melaksanakan
pengembangan
perpustakaan di tingkat
Kecamatan
sampai ke
Desa/Kelurahan. Selanjutnya periu adanya kajian dan pemetaan yang
ber1<att dengan hal sebagai bartkut : (1). Kondisl geografis, (2). Kondlsl
demografis, (3 ). Kondlsl mata pencaharian.
Sehubungsn denoan hal-hal dlmaksud, denoan honmat dimlnta
bantuan Saudara untuk menugaskan pejabat yang bidang tugasnya ter1<att
dengan pengek:laan perpustakaan unti.Jk segera menyusun dan
menyampalkan laporan kepada kami hal-hal sebagai berikut :
A.

12 (dua llelas) komponen ulama/aspek fungsl · pamblnaan dalam
penyetenggaraan perpustakaan yattu sebagal berikut
(1 ).
Organisasi/kelembagaan, (2 ). Teknologi lnformasi/SIM, (3 ). Gedung
dan ruang perpustakaan, (4). Koleksi, (5). SDM, (6). Peralatan dan
perlengkapan, (7). Layanan, (8). Anggaran dan sumbemya, (9).
Pnomosl dan penlngkatan minat baca, (10). Kerja sama, (11).
Manajemen, dan (12). Pelestarian:

B.

Laporan pennasalahan aktual yang terjadi dan ahemative solusinya yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah PusaVPemerintah Daerah
Pnovinsi/Pemerintah Oaerah Kabupaten/Kota;
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C.

.._.., dlrnebud dlcirtmlo8n k.opedo ~n Pusat POI-ogerl
~~ Jendl81 ~- Oelem Negeri. Jln. Meclan - k l l
UWI Nomor 7 Jllkllrta Puset/ melelullelp/fax. (021) 3842021, eleu
3450031 pat 2347/2358/np
0115 811 90 80, e-mail :
endlkMtnonl@lyahoo.oo.id

den

erisonoclepenOgmail.com,

sebelum

18nggal 31 JlnUIIri 2011.

An. MENTER! DALAM NEGERI

TembusenYih :
~ Men1ari Delam Negeri (abegallaponln)

Lampiran 5

Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri
TanggallO Januari 2011,
Tentang Alokasi Dana Desa Bagi Pengembangan
Perpustakaan Desa Seluruh Indonesia

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPOBLIK INDONESIA

Nomor
Sifo t
lampiran
Hal

143/161/PMD
Penting
: Alokasi Dana Desa
Bagi Pengembangan
Perpustakaon Desa di
Seluruh Indonesia

Yth.

Jakarta. 10 Januari 2011
Kepada
1. Gubemur
2. Pimpinon DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota
3. Bupati/Walikota
di
SELURUH INDONESIA

SURATEDARAN
SehubJngan pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan
Desa/Kelurahan sebagai bagian dari Visi dan Misi Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia menuju bangsa Indonesia menjadi
terdepan dalam informasi pustaka agar gemar membaca,
bersama ini dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai
berikut:
I . Bahwa dalam rangka mendukung Sistem Pendidikan
Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003
tentang sistem Pendidikan Nasional, Ieiah diamanatkan
dalam Paso! 10 dan Paso! 11. bahwa Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib mengarahkan. membantu
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap
warga negaranya tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan
dasar dalam benluk pendidikan bermutu dimaksud dapat
melalui pengembangan Perpustakaan, yang merupakan
suatu !istem pengelolaan pusat sumber lnformasi, llmu
pengetohuan. teknologi. kesenian. dan l::ebudayaan:
2.

Dan seiring dengan pelaksanaan urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Pe'm erintahan Daerah.
terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi setiap
Warga Negara sebagaimana di jelaskan dalam Paso! 7 Ayat
(I) PP. No. 38 Tahun 2007. bahwa pelaksanaan urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintahan
Daerah. salah satu diantaranya adalah pelayanan dasar
bidang
pendidikan.
Namun
dengan
bervariasinya
kemampuan Manajemen dan kemampuan Keuangan
Oaerah sehingga berimplikasi terhadap pemahaman dan

persepsi tentong peron don fungsi perpustokoon menjodi
berbedo-bedo,
yokni berkurongnyo moKno yang
sebenomyo sebogoi sarona belojor seponjong hoyot dolom
memenuhi hok mosyorolcot melolvi loyonon perpuslolcoon
guno meningkotl<on kecerdoson dolom kehidupon bongso;
3.

Berkenoon dengon hoi tersebut diotos. sebogoi upoyo
mendukung terlolcsononyo pengembongon perpustolcoon di
Deso. mateo
seponjong
teloh
melolui
melconisme
musyoworah di Deso. hoi ini depot diolokosilcon melolui
Alokosi Dona Deso (ADD) lchususnyo pede lcegioton
pembangunon
yang
mendukung
pemberdoyoon
mosyoroko l deso. Mengenoi penenluon besoron ADD
untul< operosionol Perpustolcoon Deso disesuoilcon dengon
kemompuan keuongon dolom APBDeso;

4.

Sehubungon dengon hoi tersebut diotos. diminto perhotion
soudorc podo beberopo hoi sebogoi berilcut :
o. Memberikon pembinoon don fosifitosi dolom penelopon
pengololcosion ADD di seluruh Kobupoten/Kolo.
lchususnyo podo pelolcsonoon musyoworoh di deso
lerhadop jenis-jenis lcegioton yang benor merupolcon
prioitos lcebutuhon deso yang olean didonoi dori ADD;
b. Pemerintoh Kobupoten/Kolo agar melokukon fosilitosi
don evoluosi podo penelopon hosil musyoworoh di
deso dengon menyesuoilcon kandisi don kemompuon
dono ADD To hun Anggoron yang bersonglcuton;
c. Memerintohlcon lcepodo Comet sebogoi pendomping
dar pelolcsonoon verifilcosi odministrosi dimolcsud
bertenoon pelolcsonoon lcebijolcon pemerintoh deso
dolom penggunoon ADD.

Demilcion untulc menjodi moldum. etas
pelolcsonoonnyo. diucopl<on terimo kosih.

.
Tembuson:
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Ylh. 8opok Menteri Dolom Negeri'[!el! "!J~poron);
Ylh. Oepuli 8idong Pengembongon Sumber Doyo
Perpuslokoon Nosionol Repubfik lndoneSIO do Jokono;
3. Yth. Kepolo Badon Perpustokoon Provin~ don
Kobupolen/Kolo di Seluruh lndone~
4. Ylh. Kepolo Badon Pemberdoyoon Mosyorokot don
Pemerintohon Oeso di Provinsi don Kobupoten/Koto
Oi Seturuh Indonesia
I.
2.

perhotion

don

