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PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I

Kata Pengantar
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2007 tentang Perpustakaan bahwa
"Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintab Non Kementerian
yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, bertugas menetapkan
kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan
perpustakaan; membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
mengembangkan standar nasional perpustakaan.
Perpustakaan Nasional R1 sebagai lembaga Pembina harus dapat diteladani dan dirujuk
sebagai acuan nasional dalam melaksanakan layanan, pembinaan, dan pengembangan
perpustakaan di Indonesia.
Dalam melaksanakan salah satu tugasnya, Perpustakaan Nasional Rl menyusun Standar
Nasional Perpustakaan. Tim Perumus Standar Nasional Perpustakaan yang dibentuk dengan
SK Kepala Perpustakaan Nasional R1 No. 2095a/1/a!V.20 11 , telah menyusun, membahas
dan menyepakati 5 (lima) Standar Nasional Perpustakaan, yaitu Perpustakaan Provinsi,
Perpustakaan
Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan
Kecamatan,
Perpustakaan
Desa/Keluraban, dan Perpustakaan Khusus.
Perpustakaan Khusus adalab perpustakkaan yang diperuntukan secara luas bagi pemustaka di
lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, atau
organisasi lain, dengan demikian Perpustakaan Khusus lnstansi Pemerintah/Swasta
memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara luas memberikan
layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
Standar Nasional Perpustakaan Kbusus merupakan dasar acuan pendirian, pengelolaan dan
pengembangan Perpustakaan Khusus yang berlaku sama secara nasional.
Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga pikiran dan waktunya, sehingga
Standar Nasional Perpustakaan Kbusus ini dapat terwujud, saya sampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Standar Nasional Perpustakaan Khusus 101
dapat bermanfaat bagi semua petugas dan pengelola Perpustakaan Khusus di Indonesia.
~

Jakarta, 27 pesember 2013
Kepala Perpustakaan Nasioncij Rl

~Ora. Hj. Sri Sularsih, M.Si.
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Standar Perpustakaan Khusus
1.

Ruang Lingkup
Standar perpustakaan khusus mt menetapkan acuan dasar dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan khusus di wilayah Indonesia,
meliputi ketentuan minimal yang harus dipenuhi terhadap koleksi, sarana dan
prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan.

2.

Dasar Hokum
Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 , tentang
pembagian urusan pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom or 41 Tahun 2007, ten tang
Organisasi Perangkat Daerah.
Undang-undang nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
Surat Edaran Kemendagri No. 041/4994 Tahun 2010 Tentang Penyampaian
Laporan Pengelolaan Urusan Wajib Bidang Perpu takaan.

3.

Istilah dan Defmisi
3.1. Kerjasama perpustakaan
Kegiatan pemanfaatan layanan perpu takaan secara bersama untuk
memenuhi kebutuhan informasi yang berbasis koleksi perpu takaan.

3.2. Koleksi perpustakaan
Semua informasi dalarn bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam
berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah,
dan dilayank.an.

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

3.4. Pelestariao bahan perpustakaan
Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan materi perpustakaan baik dalam
bentuk fisik asli maupun dalam bentuk al ih media.

3.5. Pendidikan pengguna
Seluruh kegiatan di perpu takaan yang berkaitan dengan pemberian
informasi kepada pengguna perpustakaan bagaimana mendapatkan
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kemungkinan yang terbaik dalam penggunaan sumber, layanan dan
fasilitas perpustakaan. Kegiatan ini dapat diberikan baik dalam bentuk
instruksi formal maupun informal oleh pustakawan atau staf perpustakaan
secara perseorangan maupun dalam kelompok. Termasuk didalamnya
tutorial secara online, materi audiovisual dan panduan tercetak serta
pathfinder .

3.6. Perpustakaan
Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam
secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagj
pemustaka.

3.7. Perpustakaan khusus
Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagj pemustaka di
lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, Lembaga
pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

3.8. Pustakawan
Se eorang yang memiliki kompeten i kepustakawanan yang diperoleh
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai
tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan.

4.

Koleksi Perpustakaan
4.1. Jumlah koleksi
a)
b)

Perpustakaan memiliki jumlah koleksi sekurang-kurangnya 1000
Judul.
Presentase koleksi yang sesuai dengan ubyek!disiplin ilmu atau
kepentingan lembaga induk sebesar > 60% dari koleksi ke eluruhan.

4.2. J enis koleksi
a)
b)
c)

Perpustakaan memiliki jeni koleksi khusus, kolek i deposit, terbitan
berkala, koleksi referensi, literatur kelabu, dan audio vi ual~
Perpustakaan menyediakan koleksi terbitan lokaJ dan kolek i muatan
lokal;
Lingkup kolek i perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai
kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan rna yarakat di
sekitarnya.

4.3. Koleksi referensi
Koleksi referensi sekurang-kurangnya terdiri dari en iklopedia, kamu ,
buku pedoman. majalah indek .
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4.4. Pengembangan koleksi
a)
b)

Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi;
Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul
per tahun.

4.5. Pengorganisasian bahan perpustakaan
a.

Seleksi baban perpustakaan
Seleksi bahan perpustakaan dilakukan berdasarkan kebijakan
perpustakaan, usulan pemustaka, katalog penerbit dan katalog toko
buku.

b. Proses pengolahan baban perpustakaan
a)

b)

c.

Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan proses
pengolahan sistem baku terhadap bahan perpustakaan antara lain
melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan
klasifikasi;
Bahan perpustakaan yang telah diolah sebagaimana disebutkan
pada butir a), selanjutnya dikirim dan ditata dalam ruang koleksi
paling lambat 1 minggu setelah diproses.

Cacah ulang dan penyiangan koleksi
a)

Perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi
sekurang-kurangnya setiap 3 tahun sekali;
b) Kebijakan dan/atau pedoman penyiangan ditetapkan oleh kepala
perpustakaan.

4.6. Perawatan koleksi
a.

Pembasmian serangga perusak bahan pustaka
Perpustakaan melakukan fumigasi jika terlihat adanya kerusakan
akibat rayap.

b. Penyimpanan koleksi
U ntuk mengendalikan kondisi koleksi, ruangan kolek i perpustakaan
harus dijaga
tabilitas kebersihan, kelembaban, dan pencahayaan
ruang.

c. Penjilidan
Perpustakaan melakukan penjilidan jika diperlukan.

d. Perbaikan bahan perpustakaan
Perpustakaan melakukan perbaikan bahan pustaka yang sudah rusak
secara sederhana.
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5.

Sarana dan Prasarana
5.1. Gedung peq)ustakaan
a) Luas bangunan sekurang-kurangnya 200m2 ;
b) Memenuhi aspek
kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan
keamanan bagi pemustaka;
c) Lantai bangunan yang digunakan untuk penempatan koleksi harus
memenuhi persyaratan kontruksi, minimal 400 kg per m2 atau
ekuivalen.

5.2. Lokasi
Terletak dalam satu gedung dengan lembaga induk atau ditempat yang
berdekatan dengan gedung lembaga induk.

5.3. Ruang perpustakaan
Terdiri dari ruang koleksi, dan ruang baca serta ruang serbaguna.

5.4. Sarana layanan dan sarana kerja
Perpustakaan mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya: rak buku (4
buah); rak majalah (1 buah); meja baca (10 buah); meja kerja (2 buah);
kursi Baca (15 buah); perangkat komputer (2 unit).

6.

Layanan Perpustakaan

6.1. Jam buka
Jam buka perpustakaan sekurang-kurang 7 jam per hari.

6.2. Jenis layanan
Jenis layanan sekurang-kurangnya layanan baca di tempat, sirkulasi,
referensi, penelusuran informasi, dan bimbingan pemustaka.

6.3. Kerjasama
Untuk memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan pemustaka,
perpustakaan melakukan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan
instansi dan/atau diluar instansi yang bersangkutan.

7.

Tenaga Perpustakaan
7.1. Jumlah tenaga
Perpustakaan memiliki tenaga sekurang-kurangnya 3 orang, l orang
pustakawan dan 2 orang tenaga teknis.
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7.2. Kualifikasi kepala perpustakaan
I

Kepala Perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan
Diploma ll bidang perpustakaan atau non perpustakaan ditambah diklat
perpustakaan.

7.3. Kualifikasi staf perpustakaan
Staf perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan
SLTA dan yang sederajat.

7.4. Status tenaga pengelola perpustakaan
Tenaga pengelola perpustakaan terdiri dari tenaga tetap (PNS bagi instansi
pemerintah) dan tenaga honorer.

7.5. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan
Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dengan cara mengikuti
. .
seminar/workshop kepustakawanan dan menjadi anggota orgamsas1
profesi kepustakawanan.

8.

Penyelenggaraan Perpustakaan
8.1. Visi perpustakaan
Perpustakaan menyusun visi perpustakaan yang
pokok dan fungsi perpustakaan.

mengacu pada tugas

8.2. Misi perpustakaan
Misi perpustakaan khusus menyediakan materi perpustakaan dan akses
informasi bagi semua pemustaka di lembaga induk dan masyarakat untuk
kepentingan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, litera i inforrnasi
dan rekreasi.

8.3. Pembentukan perpustakaan
a)

Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggung jawab lembaga
induk, dan dipimpin oleh seorang kepaJa;

b)

Perpustakaan dibentuk oleh pimpinan lernbaga

c)

Pembentukan perpustakaan harus memenuhi syarat, memiliki ko1eksi,
tenaga, sarana dan prasarana (terma uk gedung perpu takaan), dan
sumber pendanaan ;

d)

Perpustakaan harus memiliki statu kelembagaan yang dituangkan
da1am surat keputu an pimpinan lembaga induk dan diberitahukan
kepada Perpustakaan Nasional.

~nduk ;
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8.4. Tujuan perpustakaan
a)

Menunjarig program lembaga induk;

b)

Menunjang penelitian lembaga induk;

c)

Menggalakkan minat baca dilingkungan unit kerja lem baga induk ;

d)

Memenuhi kebutuhan pemustaka dilingkungan perpustakaan;

8.5. Kebijakan
Kebijakan perpustakaan khusus terintegrasi danlatau sinergis dengan
kebijakan lembaga induk.

8.6. Tugas dan fungsi perpustakaan
a.

Tugas perpustakaan:
Melayaill pemustaka dengan menyediakan bahan perpustakaanl
bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induk dan masyarakat
di sekitamya.

b. Fungsi perpustakaan
Sebagai perpustakaan ruj ukan, pusat deposit, dan pusat sumber belajar
masyarakat dil ingkungan lembaga induk.

8.7. Organisasi
a.

Surat keputusan
Perpustakaan khusus dibentuk berdasarkan surat keputusan pimpinan
lembaga induk.

b. Struktur organisasi
a)
b)
c)

Perpustakaan khusus merupakan atuan organisasi perpu takaan
yang dipimpin oleh eorang kepala perpu takaan;
Struktur organisasi berada di bawah kepala perpustakaan;
Struktur organisasi perpu takaan ekurang-kurangnya terdiri dari :
kepala perpustakaan, unit layanan pembaca, unit layanan tekni
(pengadaan dan pengolahan).

8.8. Status Kelembagaan
Status kelembagaan perpustakaan khusus di bawah wewenang dan
bertanggung jawab langsu ng kepada pimpinan lembaga induk, dengan
tingkat eselon sekurang-kurangnya etara dengan eselon IV dilembaga
pemerintahan.

8.9.

Program Kerja
a)

Perpustakaan menyu un, menetapkan, dan memiliki program trategi
yang mengacu pada kebijakan lembaga induk;
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b)

Dari program strategis perpustakaan menyusun dan melaksanakan
program kerja triwulan, tengah tahunan, dan tahunan ;

c)

Program kerja strategis dan program kerja tahunan menjadi acuan
kerja manajemen dan staf perpustakaan.

8.10. Pengembangan perpustakaan
a)

Kebijakan daJam pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan
pimpinan Jembaga induk;

b)

Pengaturan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan
menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk;

c)

Pengembangan
perpustakaan
diarahkan
pembudayaan kegemaran membaca;

d) Perpustakaan khusus
perpustakaan.

9.

menyelenggarakan

untuk
ketja

mendukung
sama

antar

Pengelolaan Perpustakaan
9.1. Penerapan manajemen
a)

b)

9.2~

Perpustakaan menerapkan pnns1p manaJemen yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan (dengan
pendekatan PDCA I Plan Do, Check, Action.);
Untuk meningkatkan kualitas penge1ola, perpustakaan menerapkan
sistem manajemen mutu (TQMJ Total Quality Management).

Perencanaan perpustakaan
a)

b)
c)

Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik,
fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara
berkesinambungan;
Perpustakaan menyusun rencana ketja dan program ketja;
Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada
rencana kerja dan program ketja.

9.3. Pelaksanaan perpustakaan
a)
b)
c)

Pelaksanaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efi ien,
efektif, dan akuntabel;
Perpustakaan memiliki prosedur baku ;
Indikator keberhasilan perpustakaan ditentukan oleh tingkat kepua an
masyarakat.
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9.4. Peogawasan
a) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan;
b) Supervisi dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pemerintah daerah
secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan;
c) Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh
penyelenggara dan/atau masyarakat;
d) Pengawasan dilakukan oleh pemustaka di lingkungan lembaga induk
berupa saran perbaikan;
e) Perpustakaan menyediakan kotak saran untuk menampung pengaduan
atau saran pemustaka;
t) Kepala perpustakaan menyelesaikan setiap saran atau pengaduan
sesuai kewenangannya;
g) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan
kepada pimpinan lembaga induk.
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. LaiDpiran 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2007, Tentang Perpustakaan.

•

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK IND ONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa d alam r angka m encerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan d alam UndangUndang Dasar Negara Republik Indon esia Tahun
19 45 ,
perpustakaan
sebagai
wahana
belajar
sepanjang h ayat men gembangkan potensi masyarakat
agar m enjadi m anusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
seh at, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab d alam mendukung penyelenggaraan pendidikan
n asional;

b.

ba h wa sebagai salah satu upaya untuk memajukan
.kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan
wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;

c.

bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidu p an bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar
m em baca melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa
karya tulis, karya cetak, danjatau karya rekam;

d.

k etentuan
yang
berkaitan
dengan
bahwa
pen yelen ggaraan perpustakaan masih bersifat parsial
d alam berbagai peraturan sehingga perlu diatur
secara kom preh ensif dalam suatu undang-undang
tersendiri;

e.

bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d ,
diben tu k
Undang-Undang
tentang
p erlu
Perpustakaan;

Men gingat: . . .

•

-2Mengingat:

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

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

UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dirnaksud dengan:
1.

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

2.

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam
bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya
rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai
pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

3.

Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya
cetak, dan/ a tau karya rekam dalam berbagai media
yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, haik yang
berada di dalam maupun di luar negeri yang dirniliki
oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan
Repu blik Indonesia.

4. Naskah ...

•

-3 4.

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.

Perpustakaan 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.

6.

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang
diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana
pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan
umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status
sosial-ekonomi.

7.

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

8.

Pustakawan adalah
seseorang yang
memiliki
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
dan/ a tau
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 basil karya tulis,
karya cetak, dan/ a tau karya rekam.

11. 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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yang berbadan hukum yang didirikan oleh
pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas
kepustakawanan.
pusat
yang
selanjutnya
disebut
13. Pemerintah
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubernur, 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
danjatau dikuasai oleh p erpustakaan .
16. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
Pasal2
Perpustakaan
pembelajaran

diselenggarakan
berdasarkan
asas
sepanjang hayat, demokrasi, keadilan,
~eprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kerni traan.
Pasal3
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
Pasal4
Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada
pemustaka, m eningkatkan kegemaran membaca, serta
memperluas
wawasan
dan
pengetahuan
untuk
mencerdaskan k ehidupan bangsa.

BAB II . ..

•
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HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5
(1)

Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
a.

memperoleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

b.

mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;

c.

mendirikan
perpustakaan;

d.

berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

dan/ a tau

menyelenggarakan

(2)

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau
terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak
memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

(3}

Masyarakat yang memiliki cacat danjatau kelainan
fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ a tau sosial
berhak memperoleh layanan perpustakaan yang
disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan
.
.
masmg-masmg.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasa16

(1)

Masyarakat berkewajiban:
a.

menjaga dan memelihara kelestarian koleksi
perpustakaan;

b.

menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah
kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke
Perpustakaan Nasional;
.
c. menJaga .. .

•
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(2)

I

c.

menjaga k elestarian dan keselamatan sumber
daya perpustakaan di lingkungannya;

d

mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan
perpustakaan di lingkungannya;

e.

mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

f.

menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
lingkungan perpustakaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7

(1)

Pemerintah berkewajiban:
a.

mengembangkan sistem nasional perpustakaan
sebagai upaya mendukung sistem pendidikan
nasional;

b.

m enjamin kelangsungan penyelenggaraan dan
pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber
belajar masyarakat;

c.

menjamin ketersediaan layanan perpustakaan
secara merata di tanah air;

d.

m enjamin
ketersediaan keragaman koleksi
p erpu stakaan melalui terjemahan (translasi), alih
aksara (transliter asi), alih suara ke tulisan
(transkripsi), dan alih media (transmedia) ;

e.

m enggalakkan promosi gemar membaca dan
memanfaatkan perpustakaan;

f.

m eningkatan kualitas dan kuantitas koleksi
perpustakaan;

g.

membina dan mengembangkan kompetensi,
profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis
perpustaka an;

h.

mengembangkan Perpu stakaan Nasional; dan

i. memberikan .. .

•
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1.

(2)

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

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasa18

Pemerintah provinsi dan
berkewajiban:

pemerintah
dan

kabupaten/kota

a.

menjamin penyelenggaraan
perpustakaan di daerah;

pengembangan

b.

menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara
merata di wilayah masing-masing;

c.

menjamin
kelangsungan
pengelolaan perpustakaan
belajar masyarakat;

d.

menggalakkan promosi gemar
memanfaatkan perpustakaan;

membaca

e.

memfasilitasi
da~rah; dan

perpustakaan

f.

menyelenggarakan
dan
mengembangkan
perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan
daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang
kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

penyelenggaraan
dan
sebagai pusat sumber

penyelenggaraan

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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b.

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 dalarn pembinaan dan
pengembangan perpustakaan di wilayah masing.
mastng;

b.

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

c.

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

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
Pasal 11
(1)

(2)

Standar nasional perpustakaan terdiri atas:
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
(1)

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
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13

(1)

Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam
ben tuk
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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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.

(4)

Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembangkan m elalui pemanfaatan sumber
daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka.

(5)

Layanan
perpustakaan
diselenggarakan
sesuai
dengan standar nasional perpustakaan untuk
m engoptimalkan 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
telematika.

layanan
teknologi

BABVI
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan
Pasal 15
(1)

Perpustakaan dibentuk sebagai wujud
kepada pemustaka dan masyarakat.

pelayanan

(2) Pembentukan ...

•
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Pembentukan perpusta.kaan sebagaimana dima.ksud
pada ayat (1) dila.kukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, danjatau masyara.kat.

(3)

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dima.ksud
pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
a.

memiliki koleksi perpustakaan;

b.

memiliki tenaga perpustakaan;

c.

memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;

d.

memiliki sumber pendanaan; dan

e.

memberitahukan
takaan Nasional.

keberadaannya

ke

Perpus-

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal16
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan
terdiri a tas:
a.

perpustakaan pemerintah;

b.

perpustakaan provinsi;

c.

perpustakaan kabupaten j kota;

d.

perpustakaan kecamatan;

e.

perpustakaan desa;

f.

perpustakaan masyarakat;

g.

perpustakaan keluarga; dan

h.

perpustakaan pribadi.
Pasa117

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

Pasal19
(1)

Pengembangan perpustakaan merupakan upaya
peningkatan s umber daya, pelayanan, dan pengelolaan
perpustakaan, 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)

Pen gembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara
berk~sinambungan .

BAB VII

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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Bagian Kesatu
1

Perpustakaan Nasional
Pasal21
(1)

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

(2) Perpustakaan Nasional bertugas:
a.

menetapkan kebijakan nasional, kebijakan
umum, dan kebijakan teknis pengelolaan
perpustakaan;

b.

melaksanakan
pembinaan,
pengembangan,
evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan
perpustakaan;

c.

membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai
jenis perpustakaan; dan

d.

mengembangkan standar nasional perpustakaan.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
J:>erpustakaan Nasional bertanggung jawab:
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
.
negen.

untuk

Bagian Kedua . ..

•
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Bagian Kedua
•

Perpustakaan Umum
Pasal22
(1)

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

(2)

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenfkota
menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang
koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya
daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

(3)

Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupatenfkota, kecamatan, dan desafkelurahan
mengembangkan
sistem
layanan
perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4)

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

(5)

Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
dan/ a tau
kabupatenf kota melaksanakan layanan perpustakaan
keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh
layanan perpustakaan menetap.
Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/ Madrasah
Pasal23

(1)

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

(2) Perpustakaan ...
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(2)

Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang
ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan
pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang
mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan
pendidik.

(3)

Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengembangkan koleksi lain yang mendukung
pelaksanaan kurikulum pendidikan.

(4)

Perpustakaan sekolahjmadrasah melayani peserta
didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di
lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

' 5) Perpustakaan sekolahjmadrasah mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
(6)

Sekolahj madrasah mengalokasikan dana paling
sedikit 5°/o dari anggaran belanja operasional
sekolah/ madrasah a tau belanja barang di luar
belanja
pegawai
dan
belanja
modal
untuk
pengembangan perpustakaan.
Bagian Keempat

•

Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal24
(1)

Setiap
perguruan
tinggi
menyelenggarakan
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
eksemplarnya, yang mencukupi untuk m·endukung
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

(3)

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

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

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusu s

Pasal 25
Perpustakaan khusus menyediaka n bahan perpustakaan
sesuai dengan kebutuhan pemu staka di lingkungannya.
Pasa126
Perpustakaan khusu s memberikan layanan kepada
pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas
memberikan
layanan
kepada pemustaka di
luar
lingkungannya.

Pasal27
Perpustakaan khusu s diselenggarakan
standar nasional perpustakaan.

.
sesuru

dengan

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

BAB VIII ...

•

•
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TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasa129
(1)

Tenaga perpustakaan terdiri atas pus takawan dan
tenaga teknis perpustakaan.

(2) Pustakawan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar
nasional perpustakaan.
(3)

Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh
pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan
yang bersangkutan.

(4)

Keten t uan
mengenai
tugas ,
tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan
.t ugas , dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus pegawai n egeri sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Ketentuan
mengenai
tugas,
tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pernindahan
tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara
perpustakaan yang bersangkutan.
Pasa130

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah,
perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum
kabupatenf kota, dan perpustakaan perguruan tinggi
dipirnpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam
bidang perpustakaan.
Pasal 31 . . .

•
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. Pasal31
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

Pasal 32
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 dimaks ud pada ayat (1) 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/ a tau
perpustakaan
umum
kabupatenf kota
dengan
organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan
dan pelatihan.
Bagian Ketiga . . .

•

•
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Organisasi Profesi
Pasal34
(1)

Pustakawan membentuk organisasi profesi.

(2)

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi untuk memajukan dan memberi
pelindungan profesi kepada pustakawan.

(3)

Setiap pustakawan
profesi.

(4)

Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi
pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, danj atau masyarakat.

menjadi

anggota

organisasi

Pasal35
Organisasi profesi pustakawan mempunyai k ewenangan:
a.

menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga;

b.

~enetapkan

c.

memberi pelindungan hukum kepada pustakawan;
dan

d.

menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan
pada tingkat daerah, nasional, dan intemasional.

dan menegakkan kode etik pustakawan;

Pasal36
(1)

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

(2)

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

•
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Pasa137
(1)

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

(2)

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

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA
Pasal38
(1)

Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan
sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional
perpustakaan.

(2)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) 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).

Pasal 40 ...

- 21 . Pasa140
(1)

Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip
kecukupan dan berkelanjutan.

(2)

Pendanaan perpustakaan bersumber dari:
a.

anggaran pendapatan dan belanja negara danjatau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. sebagian anggaran pendidikan;
c . sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
d. kerja sama yang saling menguntungkan;
e.

bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

f.

basil usaha jasa perpustakaan; dan/ a tau

g.

sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal41
Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien,
berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
BABXI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sarna
Pasal42
(1)

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

(2)

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

(3) Kerja .. .

- 22(3)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
peningkatan la)7anan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring
perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal43

Masyarakat
berperan
serta
penyelenggaraan,
pengelolaan,
pengawasan perpustakaan.

dalam
pembentukan,
pengembangan,
dan

BAB XII
DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal44
(1)

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

(2)

Gubemur 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
pus takawan;

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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f.

1 (satu) orang sastrawan;

g.

1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;

h.

1 (satu) orang wakil organisasi perekam;

i.

1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan

j.

1 (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 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) bertugas:
a.

memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran
bagi perumusan kebijakan dalam bidang
perpustakaan;

b.

menampung
dan
menyampaikan
aspirasi
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
perpustakaan; dan

c.

melakukan pengawasan dan penjaminan mutu
layanan perpustakaan.
Pasa145

(1)

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

(2)

Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan
tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
Pasa146

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja s~a dengan
perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan
intemasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasa144 ayat (6).
Pasal 47 . . .

- 24Pasal47
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan
tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta
pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal48
(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui
keluarga, satuan pendidikan, 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 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
dengan
mengembangkan
dan
·memanfaatkan perpustakaan sebagai
proses
pembelajaran.
(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempattempat umum yang mudah d ijangkau, murah, dan
bermutu.
Pas al49
Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat
mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan
rumah baca untuk m enunjang pembudayaan kegemaran
membaca.
Pasal 50 ...
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Pasal 50
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
melalui gerakan nasional gemar membaca.

(2)

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

(3)

Satuan
pendidikan
membina
kegemaran
membaca
peserta
memanfaatkan perpustakaan.

pembudayaan
didik
dengan

(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)

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

BAB XN ...
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BAB ·XN
KETENTUAN SANKSI
Pasal 52
(1)

Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang
tidak
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud 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) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BABXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan
untuk
melaksanakan
Undang-Undang
mt
harus
diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
berlakunya undang-undang ini.

Pasal 54
Undang-Undang
diundangkan.

tnt

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .

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

Disahkan di Jakarta
pada tanggall Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd .
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggall Nopember 2 007
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tt d .
ANDI MATIALATIA
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakya t,

Wisnu Setiawan

Lampiran 2
'

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

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DA N
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK 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 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota;
Mengingat

1.

Pasal 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 2004

Nomor

125, Tambahan

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

I

All

r

CD

"'

. . ."" I ttl 0 .....

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun

2005

Undang

tentang Perubahan Atas

Nomor

Pemerintahan

32

Tahun

Daerah

Menjadi

Undang-

2004

tentang

Undang-Undang

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

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman
Indonesia

Modal
Tahun

(Lembaran
2007

Negara

Nomor

67,

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN

PERATURAN
URUSAN

PEMER1NTAH

PEMER1NTAHAN

PEMERlNTAHAN

TENTANG
ANTARA

DAERAH

PEMBAGIAN
PEMER1NTAH,

PROVINSI,

DAN

PEMER1NTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud d e ngan :
1.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pres ide n
Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan

Negara Republik Indonesia sebagaimana

Pemerintahan

dimaksud

dalam

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

2.

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

prinsip

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3.

Daerah

otonom,

selanjutnya

disebut

daerah,

adalah

kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai 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.
4.

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.
5.

Urusan

pemerintahan

adalah

fungsi- fungsi

pemerintahan

y ang

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau sus unan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungs i-fungs i te r sebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, m e layani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat b e rupa
norma,

standar,

prosedur

dan / a tau

kriteria

yang

diteta pkan

Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II
URUSAN PEMERlNTAHAN

PasaJ 2
(1)

Urusan

pemerintahan

sepenuhnya
pemerintahan

menjadi
yang

terdiri

kewenangan

dibagi

susunan pemerintahan.

atas

bersama

urusan

pemerintahan

Pemerintah
antar

dan

tingkatan

yang

urusan
dan / atau

(2)

Urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta
agama.
(3)

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama an tar tingkatan dan/ atau
susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4)

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. peketjaan umum;
d . perumahan;
e. p e nataan ruang;
f.

perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;
h . lingkungan hidup;
1.

pertanahan;

j.

kependudukan dan catatan sipil;

k . pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
1 . keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m . sosial;
n . ketenagaketjaan dan ketransmigrasian;

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p.

penanarn.an modal;

q. kebudayaan dan pariwisata;
r.

k e pemudaan dan olah raga;

s.

k esatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t.

otonomi daerah,
daerah,

pernerintahan urnurn,

perangkat daerah,

adrninistrasi keuangan

kepegawaian, dan persandian;

u. pernberdayaan rnasyarakat dan desa;
v.

statistik;

w . kearsipan;

x.

perpustakaan;

y.

kornu:nikasi dan informatika;

z.

pertanian dan k e tahanan pangan;

aa. kehutanan;
b b . energi dan s um b e r day a mine ral;
c c. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan ee. perindustrian.
(5)

Setiap bidang urusan pernerintahan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub s ub
bidang.

(6)

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

tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai
dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian.

Bab III .. . .

dan seterusnya

Pasal22

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

•

•

•

Pasa123

Peraturan Pemerintah ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan pemerintah ini d engan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
DR.H . SUSILO BAMBANG YUDH OYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HOKUM DAN HAK ASASI MANU SIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ANDI MATALATTA
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan rakyat
ttd.

Wisnu Setiawan

1. Kebijakan

•

X . PEMBAGIAN URUSAN PEMERJNTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Perpusta.kaan
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a. Penetapan pcraturan dan
kebijakan pcnyelenggaraan
perpustakaan di skala
kabupatenjkota berdas.arkan
kebijakan nasional.

1. Penetapan norma, standar
dan pedoman yang bensi
kebtJakan perpustakaan
secara nas1onal, meltputJ :

a . Penetapan peraturan dan
kebijakan
penyelenggaraan
perpustakaan d1 skala
provins1 berdasarkan
kebljakan nasional.

b. -

1. Penetapan nonna, atandar dan
pedoman yang beriai kebijakan
kabupatenjkota be1pcdoman
kebijakan provinsi dan nasional,
mehputi :

a. Penetapan norma, standar
dan pedoman yang berisi
keb•Jakan
penyelenggaraan
perpustakaan.

b.

1. Penetapan norma, standar
dan pedoman yang beris1
keb1jakan provinsi
berpedoman kebtJakan
nasional, mehputJ :

b. Penetapan norma, standar
dan pedoman yang bensi
keb1jakan dan
pengembangan sistem
perpustakaan secara
nasional.
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PEME~ DABRAll

c. Penetapan pentturan dan
kebijakan penyelenggaraan
jaringan perpustakaan skala
kabupatenjkota sesuai
kebijakan nasional.

PROVINSI

c. Penetapan peraturan dan
kebijakan
penyelenggaraan jaringan
perpustakaan skala
provinsi sesuai kebijakan
nasional.

d. Penetapan peraturan dan
kebija.kan pengembangan
SDM perpustakaan skala
kabupatenjkota sesuai
kebijakan nas ional.

I

c. Penetapan kebijakan dan
pengembangan jaringan
perpustakaan secara
nasional.

d . Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
SDM perpusta.kaan skala
provinsi sesuai kebijakan
nasional.

e. Penetapan peraturan dan
kebija.kan pengembangan
organisasi perpustakaan skala
kabupatenjkota sesuai
kebijakan nasional.

PEMERINTAH

d. Penetapan kebijakan dan
pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM)
perpustakaan secara
nasional.

e. Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
organisasi perpustakaan
skala provinsi sesuai
kebijakan nasional.
f.

f. Penetapan dan peraturan
kebijakan di bidang sarana
dan prasarana perpustakaan
s kala kabupatenjkota sesuai
kebijakan nasional.

e. Penetapan kebijakan
pembentukan dan
pengembangan organisasi
perpustakaan secara
nasional.
f.

Penetapan kebijakan di
bidang sarana dan
prasarana perpustakaan
secara nasional.

Penetapan paraturan dan
kebijakan di bidang
sarana dan prasarana
perpu stakaan skala
provinsi sesuai kebijakan
nasional.

2. Pembinaan Teknis
Perpustakaan

3. Penyelamatan dan
Pelestarian Koleksi
Nasional
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e. Pen gembangan minat
baca.

d . Kerjasama dan jaringan
perpustakaan.

c. Pengembangan sarana
dan prasarana sesuai
standar.

b. Pengembangan SDM.

a. Pengelolaan perpustakaan
sesuai standar.

e. Pengembangan minat
baca.

d . Kerjasama dan jaringan
perpustakaan.

c. Pengembangan sarana dan
prasarana sesuai standar.

b . Pengembangan SDM.

a. Pengelolaan perpustakaan
sesuai standar.

1. Pembinaan teknis semua
jenis perpustakaan di wilayah
provms1 :

1. Penetapan kebijakan pelestarian
koleksi daerah kabupatenfkota
berdasarkan kebijakan nasional.

e. Pengembangan rninat baca.

d . Kerjasama dan jaringan
perpustakaan.

c. Pengembangan sarana dan
prasarana sesuai standar.

b . Pengembangan SDM.

a. Pengelolaan perpustakaan
sesuai s tandar.

1. Pem binaan teknis semua jenis
perpustakaan di wtlayah
kabupatenfkota:

1. Pembinaan teknis semua
jenis perpustakaan :

1. Penetapan kebijakan
pelestarian koleksi n asional.

1. Penetapan kebijakan
peles tarian koleksi daerah
provinsi berdasarkan
kebijakan n asional.
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BIPAHO

4 . Pengembangan
Jabatan Fugsional
Pus takawan

PEYERINTAH
2. Pelestarian Karya Cetak dan
Karya Rekam, terkait koleksi
nasional.

2. Pelaksanaan Serah-Simpan
12. Karya Cetak dan Karya
Rekam, terkait koleksi daerah
provinsi dan kabupaten f kota.

3. Koordin asi pelestarian
tingkat nasional, regional,
dan internasion al.

3. Koordinasi pelestarian tingkat 3. Koordinasi pelestarian tingkat
daerah provinsi.
daerah kabupatenfkota.

1. Penetapan kebijakan
pengembangan jabatan
fungsional pustakawan
secara nasional.

1. Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
jabatan fungsional
pustakawan di skala provinsi
sesuai kebijakan nasional.

2 . Penetapan kebijakan
penilaian angka kredit
pus takawan.
3. Penilaian dan penetapan
angka kredit pustakawan
madya dan pustakawan
utama.

12 . -

3. Penilaian dan penetapan
angka kredit pustakawan
pelaksana sampai dengan
pustakawan penyelia dan
pustakawan pertama sampai
dene:an oustakawan muda.

1. Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan jabatan
fungsional pustakawan di skala
kabupatenfkota sesuai kebijakan
nasional.

2.

3. Penilaian dan penetapan angka
kredit pustakawan pelaksana
sampai dengan pustakawan
penyelia dan pustakawan
pertama sampai dengan
oustakawan muda.

SUBMJB BIDANG

5. Akreditasi
Perpustakaan dan
Sertifikasi Pustakawan

6 . Pendiclikan dan
Pelatihan (Diklat)
Teknis dan Fungsional
Perpustakaan

•

1. Pengembangan dan
penetapan kurikulum dan
modul dikla t teknis dan
fungsional p erpustakaan.

2. Pemberian sertifikasi
pustakawan.

1. Pemberian akreditasi
perpus takaan.

4. Penetapan standar
kompetensi jabatan
fungsional pustakawan.

2. -

1. Penyelenggaraan diklat teknis
dan fungsional perpustakaan.

2. Pemberian sertifikasi
pustakawan di wilayah
provms1.

1. Pemberian akreditasi
perpustakaan di wilayah
provinsi.

4. -

2. -

1. Penyelen ggara an diklat teknis
dan fungsional perpustakaan.

2. -

1. -

4. -
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2. Pemberian akreditasi diklat
teknis dan fungsional
perpustakaan .

3. -

PBMERINTAH

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

Lampiran 3

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

PRESLOEN

Ft£P UeLI K INOONE.StA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang :

a.

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

b.

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

c.

bahwa Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2003
tentang Pedornan Organisasi Perangkat Daerah
belurn
cukup
rnernberikan
pedornan
yang
rnenyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian
organisasi perangkat daerah yang dapat rnenangani
seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu
dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang
baru·
'

d.

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

•

Mengingat: ...

•

PRE:SlDEN
A~P U8LI K

INOONE.S,A

-2Mengingat

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indones ia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan 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
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 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 PEMERINTAH
PERANGKAT DAERAH.

TENTANG

ORGANISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan
dengan:
1.

Pemerintah

ini yang

dimaksud

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah
Presiden
Republik
Indonesia
yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintahan ...

PRe:SLDEN
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2.

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

3.

Pemerintah daerah a dalah gubemur, 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 kepentingan m asyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Perangkat daerah provinsi adalah unsur p embantu
kepala
daerah
dalam
p enye.lenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas d aerah dan
lembaga teknis daerah.

8.

Perangkat daerah kabupatenf kota a dalah 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 . ..

P RE$ l OEN
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9.

Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna 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.
11 . Unsur
pengawasan
daerah
adalah
badan
pengawasan daerah yang selanjutnya disebut
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan
lnspektorat Kota.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana
tugas teknis pada dinas dan badan.
13. Sekretaris Daerah adalah sekretaris
provinsi dan sekretaris kabupaten/kota.

daerah

14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal2
(1)

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

(2)

Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) 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 gubernur /bupatijwalikota.

BAB
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Pemb entukan,
kedudukan,
tugas,
susunan
organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai
dengan p eraturan perundang-undangan.
BABV
BESARAN ORGANISASI

DAN PERUMPUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Variabel Besaran Organisasi
Pasal 19
(1)

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

(2)

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

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

d. lembaga .

PRESLOEN
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d. lembaga
teknis
8 (delapan) .

daerah

paling

banyak

(2)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
antara 40 (empat puluh) sampru dengan
70 (tujuh puluh) terdiri dari:
a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak
3 (tiga) asisten;
b. sekretariat D PRD;
c. dinas paling banyak 15 (lima belas); dan
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
10 (sepuluh).

(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. sekretariat DPRD;
c. dinas paling banyak 18 (delapan belas) ; dan
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
12 (dua belas).

Paragraf 2
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten j Kota
Pasal 21
( 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);
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
8 (delapan);
e. kecamatan; dan

f. kelurahan . . .

PRESlOEN
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kelu rahan.

(2)

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
antara 40 (empat puluh) sampcu dengan
70 (tujuh puluh) terdiri dari:
a . sekretariat daerah, terdiri dari pa1ing banyak
3 (tiga) asisten;
b. sekretariat D PRD;
c. dinas paling banyak 15 (lima belas);
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
10 (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. sekretariat DPRD;
c. dinas paling banyak 18 (delapan belas);
d. lembaga
teknis
daerah
paling
banyak
12 (dua belas);
e. kecamatan; dan
f. kelurahan.

Bagian Ketiga
Perumpunan Urusan Pemerintahan
Pasal22
(1)

Penyusunan
organisasi
perangkat
berdasarkan
pertimbangan
adanya
pem erintahan yang perlu ditangani.

daerah
urusan

(2)

Pen anganan urusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi
ter sen diri.

(3) Dalam . . .
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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 .

(4)

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk
dinas terdiri dari:
a . bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
b. bidang kesehatan;
c. bidang sosial, tenaga ketja dan transmigrasi;
d . bidang
perhubungan,
komunikasi
dan
informatika;
e. bidang kependudukan dan catatan sipil;
f. bidang ke budayaan dan pariwisata;
g. bidang peketjaan umum yang meliputi bina
marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi
dan u saha mikro, k ecil 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
1. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan
aset.
(5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk
badan, kantor, ins pektorat, dan rumah sakit,
terdiri dari:
a. bidang
perencanaan
pembangunan
dan
statistik;
b . bidang penelitian dan pengembangan;

c. bidang ...
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c. bidang
kesatuan
bangsa,
politik
dan
perlindungan 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
1. 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.

BAB VI . ..

BABXII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 53
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 J uli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 89

•

Lampiran 4

Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia Tanggal 21 Desember 20 10
Perihal Penyampaian Laporan Pengelolaan Urusan
Wajib Bidang Perpustakaan

"

•

-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 21 Desember 2010
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: 041 / 4994
:SEGERA

.-

: Penyampaian Laporan Pengelolaan
Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubemur
2. Sdr. Bupati/Walikota
diSELURUH INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 41 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri dan Undang undang Nomor : 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan
Pemerintah Nomor
38
tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan salah
satu urusan wajib. Bersama ini disampaikan bahwa Perpustakaan Pusat
Negeri
akan
Penerangan
Sekretariat Jendral
Kementerian Dalam
menyusu n Strategi Percepatan Pengembangan Perpustakaan Umum
Daerah.
Pengembangan dan pembinaan perpustakaan dilakukan secara
simultan dan koordinatif di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten I Kota
dengan pola pembinaan sebagai berikut : (1 ). Pemerintah Pusat bertugas
mendorong
pengembangan
serta
melakukan
pengkajian terhadap
perpustakaan di
Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI ); (2 ).
Badan/Kantor / UPTD perpustakaan Provinsi mempunyai tugas mendorong
dan melakukan pengembangan perpustakaan yang berada dalam wilayah
kewenangannya; (3 ). Perpustakaan umum Kabupaten/Kota melaksanakan
pengembangan
perpustakaan di tingkat Kecamatan
sampai
ke
Desa/Kelurahan. Selanjutnya perlu adanya kajian dan pemetaan yang
berkait dengan hal sebagai berikut : (1). Kondisi Geografis (2). Kondisi
demografis, (3 ). Kondisi mata pencaharian.
Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, dengan hormat diminta
bantuan Saudara untuk menugaskan pejabat yang bidang tugasnya terkait
pengelolaan
perpustakaan
untuk segera menyusun dan
dengan
menyampaikan laporan kepada kami hal-hal sebagai berikut :
A.

12 (dua belas) komponen utama /aspek fungsi pembinaan dalam
penyelenggaraan
perpustakaan yaitu
sebagai
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 sumbernya, (9).
Promosi dan peningkatan min at baca, (10 ). Kerja sama, (11 ).
Manajemen, dan (12 ). Pelestarian;

B.

Laporan permasalahan aktual yang terjadi dan alternative solusinya yang
dapat
dilakukan
oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
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C.

Laporan dimaksud dikirimkan kepada Perpustakaan Pusat Penerangan
Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Jln. Medan Merdeka
Utara Nomor 7 Jakarta Pusat/ melalui telp/ fax. (021) 3842021, atau
345'0038 pst 2347 /2358/hp
0815 811 90 80, e-mail :
andikrismoni@yahoo.co.id dan arisonodepen@gmail.com, sebelum
tanggal 31 Januari 2011 .
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

An. MENTERI DALAM NEGERI
SEK

•

Tembusan Yth :
Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

•

•

