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Kata Pengantar
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2007 ten tang Perpustakaan bahwa
"Pcrpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kemeoterian
yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pcrpustakaan, bertugas menetapkan
kebijakan nasional, kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
melaksanaka n pembinaan, pengembangan, cvaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan
perpustakaan; membina ketjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
mengembangkan standar nasional perpustakaan.
Pcrpustakaan Nasional RI 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 diamanatkan menyusun
Standar Nasional Perpustakaan. Tim Perumus Standar Nasional Perpustakaan yang dibentuk
dengan SK Kepala Perpustakaan Nasional RJ No. 2095a/l/a/V.20 II telab menyusun,
membahas dan menyepakati 5 (lima) Standar Nasional Perpustakaan, yaitu Perpustakaan
Provinsi, Perpustakaan Umum KabupatenIK ota, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan
Desa/Kelurahan, dan Perpustakaan Khusus. Pada tahun 20 II di Bogor. Kelima standar
tersebut tclah diuji publik dengan mengambil sampel wilayah di Indonesia Bagian Timur,
Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Barat.

Sesuai PP No. 41 tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah bahwa perpustakaan
Pr~)Vin s i

diselenggarakan olch Pemerintah Provinsi, merupakan perpustakkaan yang

diperuntukan bagi masyarakat luas di wilayah Provinsi sebagai sarana pembelajaran
sepanjang bayat tanpa membedakan umur, jenis kelarnin, suku, ras, agama dan status sosial
ekonomi, dengan mengcmbangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi infonnasi
dan kOl11unikasi dan bertanggung jawab alas pembinaan dan pengembangan semua jenis
perpustakaan di wilayahnya.
Standar Nasional Perpustakaan Provinsi merupakan dasar acuan pendirian, pengelolaan dan
pengembangan Perpustakaan Provinsi yang berlaku sarna secara nasional.

Kepada semua pihak yang telah menyu mbangkan tenaga pikiran dan waktunya, sebingga
Standar Nasional Perpustakaan ini dapat terw uj ud, saya sampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi·tingginya. Semoga Standar Nasional Perpustakaan ini dapat
bermanfaat bagi semua pctugas dan pcngelola perpustakaan Provinsi di Indonesia.
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Standar Nasional Perpustakaan Provinsi
I.

Ruang lingkup

Standar perpustakaan provinsi ini menetapkan dasar acuan penyelenggaraan
perpustakaan umum di tingkat Provinsi, meliputi ketentuan dan persyaratan
minimal ten tang koleksi, sarana dan prasarana, layanan , tenaga, dan pengelolaan
perpustakaan.
(komentar : kata penyelenggaraan dan pengelolaan memiliki makna yang sarna)
2.

Oasar Hukum
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 3 Tahun 200 I
Tentang Perpustakaan Desa
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 Nomor 41 Tahun 2007 , tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
Undang-undang nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
Surat edaran Kemendagri No. 14311611PMD Tahun 2011 Tentang Alokasi
Dana Desa Bagi Pengembangan Perpustakaan Desa di Seluruh Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 - Provinsi dan KabupatenIKota, Dimana Perpustakaan menjadi Prioritas
yang dianggarkan di APBD.

3.

lstilah dan Oefinisi
3.1. Belanja per kapita
Besamya jumlah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap orang
penduduk di wilayah provi nsi terhadap penyelenggaraan perpustakaan
3.2.

Kerjasama perpustakaan
Kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya, fasilitas, dan layanan
perpustakaan-perpustakaan yang terlibat kerja sam a untuk memenuhi
kebutuhan informasi pemustaka

3.3. Koleksi perpustakaan
Semua sumber informasi perpustakaan dalam bentuk karya cetak dan/atau
karya rekam
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3.4. Layanan informasi'
Bagian d ari layanan perpustakaan yang diselenggarakan untuk dapat
memberikan bantuan, saran dan layanan lain kepada pemustaka
perpustakaan
3.5. Layanan perpustakaan
Jasa yang diberikan kepada pemustaka kepada pemakai untu k memperoleh
informasi dari sumber informasi yang ada di perpustakaan

3.6. Layanan teknis
Segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan,
pengorganisasian, dan pengolahan ko leksi perpustakaan agar dapat
didayagunakan
3.7. Literasi informasi (Information Uteracy)
Kemampuan mengetahui (mengenal) kapan infonnasi diperlukan dan
memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan
informasi yang diperlu kan dengan efektif.
3.8. Pelestarian koleksi perpustakaan
Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan ko leksi perpustakaan
meneakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik dan 31ih media

yang

3.9. Pendidikan pengguna
Seluruh kegiatan di perpustakaan yang disiapkan perpustakaan untuk
meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterarnpi lan pemustaka
memanfaatkan seluruh sumber·sumber informasi, fasi litas, dan layanan
yang disiapkan perpustakaan. Kegiatan pendidikan pengguna dapat
berbentuk instruksi atau tutorial untuk perorangan dan .atau kelompok
melalui berbagai format seperti tatap muka, materi/ panduan tereetak,
online, materi audiovisual, dan pathfinder.
3.10. Perpustakaan
[nstitusi pengelola koleksi karya ruli s, karya eetak, danlatau karya rekarn
seeara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan
pendidikan , penelitian, pelestarian, informasi , dan rekreasi bagi pemustaka
3.11. Perpustakaan provinsi
Perpustakaan ya ng diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi yang
me mpunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di
wilayah provinsi dan melaksanakan layanan perpustakaan bagi masyarakat
umum seeara adil dan merata yang tidak membedakan usia, gender, ras,
agarna, dan status sosi31 ekonomi.
3.12. Pus taka wan
Seseoran g yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang diperoleh
mel31ui pendidikan danlatau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai
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tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
perpustakaan
3.13. Sarana dan prasarana
Segal a sesuatu yang menunjang penyelenggaraan perpustakaan, yang
meliputi gedung dan perabot perpustakaan
3.14. Sumber daya perpustakaan
Semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau
dikuasai perpustakaan
3.1S. Tenaga teknis
Tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi perpustakaan
4.

Koleksi
a)

Koleksi perpustakaan provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di
provinsi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah

b)

Perpustakaan memiliki jenis koleksi referensi , koleksi umum (koleksi
disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus
(muatan lokal), koleksi langka, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat set em pat.

c)

Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi
berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus,
seperti kebutuhan penyandang cacat.

d)

Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

4.1. Jenis koleksi
a) Koleksi U mum.
b) Koleksi Rujukan .
c) Koleksi Terbitan Berkala.
d) Koleksi Terbitan Pemerintah.
e) Koleksi Khusus.
t) Koleksi Langka.
4.2.

Koleksi per kapita
Jumlah judul koleksi perpustakaan provinsi sekurang-kurangnya 0,0 15 per
kapita yakni jumlah penduduk provinsi dikalikan dengan 0,015 .
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Contoh Perhitungan 'Jumlah Koleksi
,

No,
I
2
3
4

4.3.

Jumlah Penduduk Giwa)
<200.000
200.000-300.000
300.000-400.000
dst (kelipatan 100.000)

J umlah Koleksi
(iudul)
3.000
4.500
6.000

Keterangan

Penambahan
1.500 judul

Kemutakhiran koleksi
Koleksi terbaru perpustakaan yang terbit lima tahun terakhir sekurangkurangnya 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjaJan

4.4. Pengembangan koleksi
a) Pengembangan koleksi perpustakaan mengacu pada kebijakan
pengembangan koleksi sebagai pedoman tertulis yang harns ditinjau
sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali
b) Kebijakan pengembangan koleksi memuat prinsip-prinsip seleksi
koleksi perpustakaan , termasuk kriteria yang digunakan seleksi dan
penyiangan serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hadiah dan
pertukaran.
c) Pengembangan koleksi melalui kegiatan pengadaanJpembeliaan
koleksi barn sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul koleksi pada
tahun berjalan tah un
d) Pengembangan
koleksi
memerhatikan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutu han masyarakat
setempal.
4.5. Belanja koleksi perpustakaan
Perpustakaan provlDSI mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
perpustakaan sekurang-kurangnya Rp. 500,- per kapita per tahun.
4.6.

Pengolahan dan pengorganisasian koleksi perpustakaan
Pengolahan koleksi perpustakaan dilakukan berdasarkan sistem yang
baku.
Proses pengolahan meteri perpustakaan dilakukan melalui pencatatan
di dalam buku induk dan atau di dalam sis tern terOlomasi,
pendeskripsian data bibliografis, dan pengklasifikasian koleksi
perpustakaan
Koleksi perpustakaan harus tertata di ruang koleksi paling lambat satu
pekan setelah proses pengolahan agar dapat diakses dan dimanfaatkan
pemustaka.
a) Seleksi koleksi perpustakaan
Seleksi bah an perpustakaan mengacu pada kebijakan pengembangan
koleksi untuk me menuhi kebutuhan masyarakat
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4.7. Perbaikan dan Perawalan Koleksi Perpuslakaan
•

a)

Fumigasi koleksi perpuslakaan
Perpustakaan melakukan fumigasi
atau pembasmian terhadap
serangga perusak koleksi perpustakaan setiap I (satu) tahun sekali dan
atau sesuai dengan kebutuhan
b) Perbaikan koleksi perpustakaan
Perpustakaan melakukan perbaikan koleksi perpustakaan yang
mengalami kerusakan melalui kegiatan berupa penjilidan, dalam
rangka perbaikan dan pelestarian bah an pustaka yang dilaksanakan
sekurang-kurangn ya 2 (dua) kali setahun
c) Pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban)
Perpustakaan harus menjaga peneahayaan dan temperatur ruangan
guna menghindari kerusakan koleksi .

4.8. Cacah ulang dan penyiangan
Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock of name) dan penyiangan
koleksi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun .
Jumlah koleksi yang disiangi sekurang-kurangnya berjumlah 0,0125
eksemplar per kapita per tahun
5.

Sarana dan Prasarana

5.1

Lokasillahan
a)

Lokasillahan perpu takaan berada di wilayah yang mudah terjangkau
dan jauh dan lokasi rawan bencana
b) Lokasillahan perpustakaan eli bawah kepemilikan dan atau kekuasaan
pihak pemerintah daerah dengan status hukum yang jelas.

5.2

Gedung
a)

b)
c)

5.3

Luas gedung perpustakaan sekurang-kurangnya 0,004 m2 per kapita
dan berbentuk permanen yang memungkinkan pengembangan fisik
seeara berkelanjutan
Gedung perpustakaan memenuhi standar konstruksi, teknologi,
lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, dan estetika
Gedung perpustakaan dilengkapi dengan area parkir dan fasilitas
umum. seperti LOilet dan fasilitas umu k pemustaka yang berkebutuhan
khusus.

Ruang perpustakaan
Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri dan ruang koleksi, ruang
baca, ruang referen si, ruang kepala perpustakaan, ruang kerja staf, ruang
pengolahan, ruang serba guna, ruang multi media, ruang teknologi
informasi dan komunikasi, gudang, fasilitas ibadah. dan toilet.
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5.4

Sarana layanan dari sarana kerja
Sarana layanan dan sarana kerja perpustakaan harus tersedia dalam jumlah
memadai guna mendukung efisiensi dan efektiviitas penyelenggaraan
perpustakaan
Perpustakaan mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya meliputi :
rak buku, rak majalah, rak audio vis ual , rak buku referensi, meja baca,
meja kerja, lac i katalog, kursi baca, perangkat komputer, alat baca
tunanetra, AC, rak display buku baru, rak surat kabar, jaringan intemet,
lemari penitipan tas.

5.5

6.

Komputer internet
a) Tersedia sekurang-kurangnya I (salu) unit komputer yang terkoneksi
dengan internet untuk setiap lOO.OOO jumlah penduduk
b) Perpustakaan memanfaatkan dan mendayagunakan sarana teknologi
informasi dan komunikasi untuk akses sumber-sumber informasi
elektronik dan pengembangan perpustakaan digital.

Layanan perpustakaan
6.1. Jam Buka
Perpustakaan menyediakan layanan sekurang-kurangnya 10 jam per hari .
6.2. Jenis layanan
Jenis layanan perpustakaan sekuran g-kurangnya terdiri dari : layanan
sirkulasi, layanan membaca ditempat, layanan referensi, layanan bercerita,
layanan perpustakaan keliling. layanan internet, penelusuran informasi,
bimbingan pemustaka. dan literasi informasi .
6.3.

7.

Kerjasama
a)

Perpustakaan provinsi membangun dan mengembangkan kerjasama
amar perpustakaan dan kerja sama dengan instansi tekni s non
perpustakaan daJam dan luar negeri untuk mengoptimalkan layanan
perpustakaan

b)

Bentuk-bentuk kerja sama perpustakaan dapat berupa pemanfaatan
bersama sumber daya perpustakaan. pengolahan koleksi perpustakaan
ya ng terpusat. pengembangan katalog induk, pertukaran informasi
bibliografi . dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya

Keanggotaan Perpustakaan
Jumlah anggota perpustakaan sekurang-kurangnya 2 % dari jumlah penduduk
proVIDSI.
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8.

Pemanfaatan Perpustakaan
8.1. Kunjungan Perpustakaan
Jumlah kunjungan fisik ke perpustakan sekurang-kurangnya 0,10 per
kapita per tahun, yakni jumJah kunjungan per tahun dibagi dengan jumlah
penduduk

8.2. Pinjaman per eksemplar (Turnover Stock)
Frekuensi peminjaman koleksi sekurang-kurangnya 0,125 per eksemplar
per tahun, yakni jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh
koleksi perpustakaan

8.3. Sirkulasi (pinjaman) per kapita
Jumlah transaksi sirkulasi (peminjaman) koleksi sekurang-kurangnya 0,25
per kapita per tahun .

8.4. Kepuasan pemustaka
Tingkat kepuasan pemustaka sekurang-kurangnya 40% menyatakanl
menilai bahwa layanan perpustakaan sangat memuaskan atau memuaskan
yang diperoleh dari kegiatan survey perpustakaan . Survei dilakukan I
(satu) kali daJam J tahun .

9.

Tenaga Perpustakaan
9.1

Jumlah tenaga
Jumlah tenaga perpustakaan (stat) sekurang-kurangnya I (saru) orang per
25.000 penduduk di wilayah kewenangan.

9.2

JumJah tenaga berkualifikasi
Jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan) yang be rkualifikasi di bidang
perpustakaan dan informasi sekurang-kurangnya I (sam) orang per 75.000
penduduk di wilayah kewenangan.

9.3

KuaJifikasi kepala perpustakaan
Kepala Perpustakaan sekurang-kurangnya beriatar belakang pe ndidikan
S IfDiploma perpustakaan atau S IfDiploma non ' perpustakaan dengan
pelatihan bidang perpustakaan .
Tentang perpustakaan yang memuat ten tang syarat-syarat eorang kepala
Perpustakaan.

9.4

Kualifikasi tenaga pengelola perpustakaan
Tenaga pengelola perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang
pendidikan Diploma perpustakaan atau Diploma non perpustakaan dengan
pelatihan bidang perpustakaan.
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9.S

·

Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan
,

Peningkatan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan dilakukan melalui
keikutsertaan pengelola perpustakaan dalam kegiatan pendidikan dan
latihan (diklat) bidang perpustakaan dan informasi, sertifikasi kompetensi
pustakawan, keikutsertaan dalam organisasi profesi, dan kegiatan terkait
lainya,

10. Penyelenggaraan Perpustakaan
10.1. Visi perpustakaan
Perpustakaan menyusun visi perpustakaan yang mengacu pada tugas
pokok dan fungsi perpustakaan.

10.2. Misi perpustakaan
Misi perpustakaan provinsi menyediakan pemanfaatan dan askes
terhadap materi dan sumber-sumber informasi perpustakaan bagi semua
anggota masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi perpustakaan
sebagai pusat pendidikan, pusat informasi, dokumemasi, dst. .. )

10.3. Pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan
a)

Pembentukan perpustakaan provinsi harus memenuhi standar
minimal terhadap sumber daya manusia, ketersediaan koleksi, sarana
dan prasarana, serta anggaran yang diperlukan untuk pembentukan
perpustakaan provinsi,

b)

Perpustakaan provinsi dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat l,
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Provinsi/Gubemur.

c)

Perpustakaan harus memiliki status kelembagaan yang dituangkan
dalam surat keputusan Pemerintah Daerah Tingkat I yang
disampaikan kepada Perpustakaan Nasional Republik indonesia

d)

Kebijakan penyelenggaraan , pembinaan, pengembangan, evaluasi,
dan pengawasan perpustakaan provinsi menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Tingkat I.

e)

Penyelenggaraan perpustakaan provinsi diarahkan untuk mendukung
terselenggaranya sistem nasional perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca dalam kerangka sistem pendidikan nasional

10.4. Struktur organisasi
a)

Perpustakaan provinsi merupakan satuan organisasi perpustakaan
yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

b)

Struktur organisasi perpustakaan provinsi sekurang-kurangnya terdiri
dari kepala perpustakaan, unit tata usaha, unit layanan pembaca, unit
layanan teknis (pengadaan dan pengolahan), unit teknologi informasi
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dan komunikasi,
fungsiohal,.
c)

unit

perpustakaan

keliling,

dan

kelompok

Struktur organisasi perpustakaan proyinsi sebagai berikut :
Kepala Perpuslakaan

Unit Tala
Usaha

Unit Layanan

Unit Layanan

Unit Layanan

Unit

Pembaca

Teknis
(Pengadaan &
Pengolahan)

Perpuslakaan
Keliling

Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi

Kelompok Fungsional

10.5. Tugas dan rungs; perpuslakaan
a)

Tugas perpuslakaan
Perpustakaan proYinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
menyediakan sarana dan prasarana guna menjalankan fungsi
perpustakaan sebagai pusat pendidikan, informasi, dokumentasi,
penelitian, dan rekreasi
mendayagunakan koleksi perpustakaan (koleksi) dan akses
terhadap sumber-sumber informasi perpustakaan untuk memenuhi
kebutuhan pemustaka
menyediakan saran a dan fasilitas untuk pengembangan kebiasaan
membaca sejak usia dini dan pembelajaran sepanjang hayal.
menyediakan sarana untuk pengembangi'n kreatiyitas, seni
budaya, dan kegiatan masyarakat lainnya
melakukan
koordinasi
pengembangan
dan
pembinaan
perpustakaan di wilayah kewenangan
membangun dan mengembangkan kerjasama perpustakaan
menyediakaan layanan dan program perpustakaan guna
mendukung pelaksanaan rugas dan fungsi perpustakaan
menyediakan pangkalan data (database) tentang perpustakaan
yang termasuk dalam wilayah kewenangan
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b)

Fungsi perpustakaan
Penyelenggaraan perpustakaan provinsi berfungsi sebagai berikut:
Menghimpun (deposit), mengorganisasikan, mendayagunakan,
dan melestarikan koleksi yang merupakan terbitan dan muatan
lokal;
mengorganisasi koleksi perpustakaan;
mendayagunakan koleksi ;
menyelenggarakan pendidikan pengguna; menerapkan teknologi
informasi dan komunikasi;
merawat koleksi perpustakaan;
membantu peningkatan sumber daya perpustakaan di wilayahnya;
mengkoordinasikan kampanye Gerakan Pembudayaan Gemar
Membaca di wilayahn ya.

10.6. Status kelembagaan
a)
b)

Perpustakaan provinsi bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Daerah Tingkat UGubemur.
Perpustakaan provinsi mempunyai tingkat eselon sekurang-kurangnya
setara dengan jabatan eselon n.

10.7. Rencana dan program kerja
a)

b)

Perpustakaan provinsi menyusun rencana strategis dan program kerja
tahunan sebagai media untuk melaksanakan dan mewujudkan visi dan
misi perpustakaan
Rencana strategis dan program kerja tahunan disetujui dan ditetapkan
secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.

11. Pengelolaan Perpustakaan
ILL Penerapan manajemen
.

a.) Perpustakaan menerapkan pnns.p manaJemen yang mencakup
•
•
perencanaan, pengorgaOlsas.an,
pengawasan, pelaporan, dan
penganggaran
b.) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang berbasis mutu
11.2.

Perencanaan
a)

b)
c)

Perencanaan perpu takaan dibuat dengan mengacu pada visi, mlSl.
tugas pokok dan fungsi , perpustakaan yang dilakukan secara
berkesinambungan.
Perpustakaan men yusun rencana strategis (renstra) yang dijabarkan
dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana jangka menengah
Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengelolaan
yang mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan o leh
lembaga induknya
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11.3.

Pengorganisasian perpustakaan
a)

b)
c)

11.4.

Perpuslakaan diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengelolaan
yang mengacu pada rencana slrategis yang telah ditetapkan oleh
lembaga induknya
Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara secara mandiri ,
efisien, efektif, dan akuntabel.
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan prosedur baku yang
keberhasilannya diukur dari pencapaian indikator kinerja
perpustakaan .yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan

Pengawasan
a)
b)

c)

Pengawasan perpustakaan dilakulcan melalui supervisi, evaluasi, dan
pelaporan.
Kegiatan pengawasan dilakukan oleh jajaran pimpinan perpustakaan
secara terarur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
Evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan diJakukan oleh
pihak internal dan ekternal perpustakaan.

11.5.

Pelaporan
a) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan
kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
b) Pelaporan dibuat secara berkala dengan mengacu pada tugas dan
fungsi perpustakaan .
c) Pelaporan berfungsi sebagai bahan eval uasi penyelenggaraan
perpuslakaan .

11.6.

Penganggaran

11.7.

a)

Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan
sesuai dengan tugas dan perpuslakaan.

b)

Penyusunan anggaran mengacu pada rencana slrategis dan rencana
kerja/program kerja perpustakaan.

c)

Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d)

Anggaran perpustakaan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak
mengikat.

e)

Kepala perpustakaan bertanggungjawab
pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

terhadap

melalui

pengusulan,

Anggaran belanja per kapita per tahun
Jumlah anggaran belanja operasional perpustakaan provinsi per tahun
sekurang-kurangnya Rp. I.OOO,- per kapita per tahun danlatau disesuaikan
dengan luasnyajangkauan wilayah layanan perpustakaan .

II

•
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Lampiran 1

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

•

-

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,
perpustakaan
sebagai
wahana
belajar
sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, beriImu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan
nasional;

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, dan/atau karya rekam;

d.

bahwa
ketentuan
yang
berkaitan
dengan
penyeIenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial
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: ...

•

-2Mengingat:

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Repubuk 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, dan/atau 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/atau karya rekam dalam berbagai media
yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan , baik yang
berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki
oleh perpustakaan di wilayah Negara Ke satuan
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.

Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah
non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas
pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang
berfungsi
sebagai
perpustakaan
pembina,
perpustakaan
rujukan,
perpustakaa n
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 p endidikan keagamaan , rumah
ibadah, atau organisasi lain.

8.

Pustakawan
adalah
seseorang yang
memiliki
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau
pelatihan
kepustakawanan
serta
mempunyat 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 a dalah semua hasil karya tulis,
karya cetak, dan/atau 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 .. .

•

-412. 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 RepubJik lndonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara RepubJik
lndonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara RepubJik lndonesia 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
danl atau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Menteri adalah menteri yang menangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
Pasal 2
Perpustakaan
diselenggarakan
berdasarkan
asas
pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan,
keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kernitraan.
Pasal 3
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan b angsa.
Pasal4
Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan k egemaran membaca, serta
memperluas
wawasan
dan
pengetahuan
untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II . ..

-

.- 5 BAB II
HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5
(1)

Masyarakat mempunyai hak yang sarna untuk:
a.

memperoieh iayanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

b.

mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;

c.

mendirikan
perpustakaan;

d.

berperan serta dalarn pengawasan dan evaluasi
terhadap penyeienggaraan perpustakaan.

dan I atau

menyeienggarakan

(2)

Masyarakat di daerah terpencil, terisoiasi, atau
terbeiakang sebagai akibat faktor geografis berhak
memperoieh iayanan perpustakaan secara khusus .

. (3)

Masyarakat yang merniliki cacat dan/atau keiainan
fisik, emosional, mental, inteiektual, dan l atau sosial
berhak memperoieh iayanan perpustakaan yang
disesuaikan dengan kemarnpuan dan keterbatasan
.
.
masmg-masmg.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

•

•

(1)

Masyarakat berkewajiban:
a.

menjaga dan memelihara keiestarian koieksi
perpustakaan;

b.

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

-

•
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(2)

c.

menjaga kelestarian 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.

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

c.

menjamin ketersediaan layanan
secara merata di tanah air;

d.

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

e.

menggalakkan promosi gemar
memanfaatkan perpustakaan;

f.

meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi
perpustakaan;

g.

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

h.

mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan

perpustakaan

membaca

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.
Pasal8

Pemerintah provinsi
berkewajiban:

dan

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
daerah; 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

8agian Ketiga
Kewenangan
Pasal9
•

Pemerintah berwenang:
a.

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

b. mengatur, ...

-

•

-8b.

mengatur,
mengawasl,
dan
mengevaluasi
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di
wilayah Negara Kesatuan RepubJik 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
pengembangan perpustakaan di wilayah masing•
masmg;

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 .
8AB 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.
BABlV

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
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 pnma 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 melalui pemanfaatan sumber
daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka.

(5)

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

(6)

Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan m elalui
kerja sarna antarperpustakaan .

(7)

Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana
dimaksud pad a ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring
telematika.

layanan
teknologi

BAB VI
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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(2)

Pernbentukan perpustakaan sebagairnana dirnaksud
pada ay t (1) dilakukan oleh Pernerintah, pernerintah
daerah, danjatau rnasyarakat.

(3)

Pernbentukan perpustakaan sebagairnana dirnaksud
pada ayat (2) paling sedikit rnernenuhi syarat:
a.

rnerniliki koleksi perpustakaan;

b.

rnerniliki tenaga perpustakaan;

c.

rnerniliki sarana dan prasarana perpustakaan;

d.

rnerniliki surnber pendanaan; dan

e.

rnernberitahukan
takaan Nasional.

keberadaannya

ke

Perpus-

8agian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepernilikan
terdiri atas:
a.

perpustakaan pernerintah;

b.

perpustakaan provinsi;

c.

perpustakaan kabupaten j kota;

d . perpustakaan kecarnatan;
e.

perpustakaan desa;

f.

perpustakaan rnasyarakat;

g.

perpustakaan keluarga; dan

h . perpustakaan pribadi.
Pasal 17
Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesu8.1 dengan
standar nasional perpustakaan.

8agian Ketiga .. .

••

•

••
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Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 18
Setiap perpustakaan dike lola
nasional perpustakaan.

sesuai

d engan

standar

Pasal 19

•

(1)

Pengembangan
perpustakaan
merupakan
upaya
peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan
perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun
kualitas.

(2)

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaks ud
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 .
BAB VII

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN
Pasal 20
Perpustakaan terdiri atas:
a . Perpustakaan Nasional ;
b. Perpustakaan Umum;
c. Perpustakaan SekolahjMadrasah;
d . Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
e . Perpustakaan Khusus .

Bagian Kesatu . ..

••

•

- .13 8agian Kesatu
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:

. (3)

a.

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

b.

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

c.

membina kerja sarna dalarn pengelolaan berbagai
jenis perpustakaan; dan

d.

mengembangkan standar nasional perpustakaan .

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Perpustakaan 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 dalarn rangka mewujudkan masyarakat
pembelajar sepanjang hayat; dan

d.

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

untuk

8agian Kedua ...

-
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.

8agian Kedua
Perpustakaan Urnurn
Pasal 22
(1)

Perpustakaan
urnurn
diselenggarakan
oleh
Pernerintah,
pernerintah
provinsi ,
pernerintah
kabupaten/kota, kecamatan , dan desa, serta dapat
diselenggarakan oleh rnasyarakat.

(2)

Pernerintah provinsi dan pernerintah kabupaten/kota
rnenyelenggarakan perpustakaan urnurn daerah yang
koleksinya rnendukung pelestarian hasil budaya
daerah rnasing-rnasing dan rnemfasilitasi terwujudnya
rnasyarakat pernbelajar sepanjang hayat.

(3)

Perpustakaan urnurn yang diselenggarakan oleh
Pernerintah,
pernerintah
provinsi,
pernerintah
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan
rnengernbangkan
sis tern
layanan
perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan kornunikasi.

(4)

Masyarakat dapat rnenyelenggarakan perpustakaan
urnurn untuk rnernfasilitasi terwujudnya rnasyarakat
pernbelajar sepanjang hayat.

(5)

Pernerintah,
pernerintah
provinsi,
dan/atau
kabupaten/kota rnelaksanakan layanan perpustakaan
keliling bagi daerah yang belurn terjangkau oleh
layanan p erpustakaan rnenetap.
8agian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal23

•

(1)

Setiap
sekolah/ rnadrasah
rnenyelenggarakan
perpustakaan yang rnernenuhi standar nasional
perpustakaan
dengan
rnernperhatikan
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 sekolah/madrasah melayani peserta
didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di
lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5)

Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologi inforrnasi
dan komunikasi.

(6)

Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling
sedikit 5% dari anggaran belanja operasional
sekolah/ madrasah atau belanja barang di luar
belanja
pegawai
dan
belanja
modal
untuk
pengembangan perpustakaan.
8agian Keempat
Perpustakaan Perguruan TInggi
Pasal24

(1)

Setiap
perguruan
tinggi
menyelenggarakan
perpustakaan yang memenuhi standar nasional
perpustakaan
dengan
memperha tikan
Standar
Nasional Pendidikan.

(2)

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

(3)

Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologi inforrnasi
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 nasional
perpustakaan.

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal 25
Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan
sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal26
Perpustakaan khusus memberikan iayanan kepada
pemustaka di iingkungannya dan secara terbatas
di
iuar
memberikan
iayanan
kepada
pemustaka
lingkungannya.

Pasal27
Perpustakaan khusus diseienggarakan
standar nasional perpustakaan.

sesuai

dengan

Pasal28
Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan
berupa
pembinaan
teknis,
pengeioiaan,
danl atau
pengembangan
perpustakaan
kepada
perpustakaan
khusus.

BAB VIII. ..

-

- 17 BAB' \111
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDlKAN, DAN
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan
Pasal29
(1)

Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan
tenaga teknis perpustakaan.

(2)

Pustakawan sebagaimana dimaksud 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)

Ketentuan
mengenai
tugas ,
tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan
tugas ; dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuru
dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Ketentuan
mengenru
tugas ,
tanggung jawab,
pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan
tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang
berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai
dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara
perpustakaan yang bersangkutan.
Pasal30

Perpustakaan 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 .. .

•

- 18 -

Pasal 31
Tenaga perpustakaan berhak atas:
a.

penghasilan di atas kebutuhan hidup nllmmllm 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.

tuntutan

dengan

Pasal32
Tenaga perpllstakaan berkewajiban:
a.

memberikan layanan prima terhadap pemustaka;

b.

menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
dan

c.

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

(1)

Pendidikan untuk pembinaan dan p engembangan
tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab
penyelenggara perpustakaan.

(2)

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui pendidikan formal dan/atau nonformal .
.

(3)

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui
kerja
sarna
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
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 , dan fatau masyarakat.

menjadi

anggota

.

.

orgarusasl

Pasal 3S
Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
a.

menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga;

b.

menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;

c.

memberi pelindungan hukum kepada pustakawan;
dan

d.

menjalin kerja sarna dengan asosiasi pustakawan
pada tingkat daerah, nasional , dan internasional.
Pasal 36

(1)

Kode etik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3S
huruf b berupa norma atau aturan yang harus
dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk · menjaga
kehormatan, marta bat, citra, dan profesionalitas.

(2)

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

-

•
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Pasal 37
(1)

Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh MajeJis
Kehonnatan
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 sesuru
dengan
kemajuan
teknologi
infonnasi
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 .. .

-

•

•
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(1)

Pendanaan perpustakaan didasarkan
kecukupan dan berkelanjutan.

(2)

Pendanaan perpustakaan bersumber dari:

.

.

pada pnnslp

a.

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b.

sebagian anggaran pendidikan;

c.

sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

d.

kerja sarna yang saling menguntungkan;

e.

bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

f.

hasil usahajasa perpustakaan; dan/atau

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

Bagian Kesatu
Kerja Sarna

Pasal 42
(1)

Perpustakaan melakukan kerja sarna 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 ...

•

-

•
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Kerja sarna sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan
peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan rnernanfaatkan sis tern jejaring
perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan
kornunikasi.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal43

Masyarakat
berperan
serta
penyelenggaraan,
pengelolaan,
pengawasan perpustakaan.

dalarn
pembentukan,
pengembangan,
dan

BAS XII
DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal44
(1)

Presiden rnenetapkan Dewan Perpustakaan Nasional
atas usul Menteri dengan rnemperhatikan 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) berjurnlah 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 un sur pernustaka;

d.

2 (dua) orang akademisi;

e.

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

-

- 23 f.

1 (satu) orang sastrawan;

g.

1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;

h.

1 (satu) orang wakil organisasi perekarn;

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 dalarn
bidang
perpustakaan;

b.

menarnpung
dan
menyarnpaikan
aspirasi
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
perpustakaan; dan

c.

melakukan pengawasan dan penjaminan mutu
layanan perpustakaan .

•

Pasal45
(1)

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.
Pasal 46

•

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sarna dengan
perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan
internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalarn 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.
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 dijangkau, murah, dan
bermutu.
Pasal49
•

Pemerintah,
pemerintah
daerah,
dan
masyarakat
mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan
rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran
membaca.
Pasal 50 ...

-

•

•
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Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan
mendorong
pembudayaan
kegemaran
membaca
sebagaimana diatur dalarn Pasal 48 ayat (2) sarnpai
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 m embaca.

(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.

(4)

Perpustakaan
wajib
mendukung
dan
m em asyarakatkan gerakan nasional gemar membaca
melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan
karya rekarn.

(5)

Untuk
mewujudkan
pembudayaan
kegemaran
m embaca sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),
perpustakaan bekerja sarna dengan pemangku
kepentingan .

(6)

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

(7)

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

pembudayaan
didik
dengan

BAB XIV ...

•

. - 26 BAB XIV

KETENTUAN SANKSl
Pasal52
(1)

Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang
tidak
melaksanakan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I), 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

•

Pasal53

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

Pasal 54
Undang-Undang
diundangkan.

.

.

Inl

mulai

berlaku

pad a

tanggal

Agar ...

-

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

D isahkan di Jakarta
pada tanggaJ 1 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H . SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 007 NOM OR 129

SaJinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA Rl
KepaJa Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

•

•

Lampiran 2

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

•

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLlK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2 007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH , PEMERI NTAHAN DAERAH PROVlNSI , DAN
PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA,

M e nimbang

Bahwa u ntuk meIaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(3)

Und ang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-

•

Undang Nomor 25 Tahun 2 007 tentang Penanaman
Modal, p erIu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,
Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten / Kota;
Me n gi n gat

•
•

1.

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

•

2.

U ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pe m erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indo n esia T ahun

2004

Nomo r

125,

Tambahan

Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
seb agaimana teIah d iubah dengan Undang- Undang
Nomor .... . .

•

•

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

2005

Undang

tentang

Nomor

Pemerintahan

Perubahan

32

Tahun

Daerah

Menjadi

Atas

Undang-

2004

tentang

Undang-Undang

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

Undang- Undang
Penanaman
Indonesia

Nomor

Modal
Tahun

25

Tahun

(Lembaran
2007

2007

Negara

Nomor

67,

tentang
Republik

Tambahan

Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN

PERATURAN
URUSAN

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN

TENTANG
ANTARA

PEMBAGIAN
PEMERINTAH,

PROVlNSI ,

DAERAH

DAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dirnaksud dengan:
1.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik

Indonesia yang

memegang

k ekuasaan

Negara Republik Indonesia sebagaimana
Undang-Undang

Pemerintahan

dimaksud

dalam

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerin tah . .... . .

•

• • • • ••
2.

IS

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menulUt 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 mengulUs urusan pemerintahan dan
kepentingan

masyarakat

setempat

menulUt

prakarsa

sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Repu blik Indonesia.
4.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom

untuk

mengatur

dan

mengulUs

sendiri

UlUsan

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

UlUsan

pemerintahan

adalah

fungsi-fungsi

pemerintahan yang

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengutus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat belUpa
norma,

standar,

prosedur

dan/atau

kriteria

yang

ditetapkan

Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan UlUsan pemerintahan.

BAB 1I
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2
(1)

UlUsan

pemerintahan

sepenuhnya
pemerintahan

menjadi
yang

terdiri

kewenangan

dibagi

susunan pemerintahan.

atas

bersama

UlUsan

pemerintahan

Pemerintah
antar

dan

tingkatan

yang

UlUsan
dan/atau

•

• ... cSOOC: ....

"'d ........I'"

(2)

Urusan

pemerintahan

yang

'-'OO~IA

menjadi

kewenangan

Pemerintah

sebagairrlana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri,

pertahanan, kearnanan. yustisi, moneter dan fiskal nasional. serta
agama.
(3)

Urusan pemerintahan yang dibag; bersama antar tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan sebagairrlana dimaksud pada ayat (1) adalah
semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagairrlana 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. pekeljaan umum;
d. perumahan;
e. penataan 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 . ketenagakeljaan dan ketransmigra sian;

-

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 nege ri;

t.

otonomi daerah,
daerah,

pemerintahan umurn,

perangkat daerah,

adrninistrasi keuangan

kepegawaian, dan persandian;

u.

pemberdayaan masyarakat dan desa;

v.

statistik;

w. kearsipan;

x.

perpustakaan ;

y.

kom~si

z.

pertanian dan ketahanan pangan;

dan informatika;

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

Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub
bidang.

•

•

..

d:aS-' ••

(6)

'"

Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud

pada ayat

(4)

tercantum

dalam

lampiran yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasa) 3

Urusan

pemerintahan yang

diserahkan

kepada

daerah

disertai

dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta
kepegawaian.

Bab 111.. ..

dan seterusnya

------------- --

Pasal 22
Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 ten tang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonomi (Lembaran Negara RepubJik 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

-

Pasal23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR.H . SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 JuU 2007
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AND! MATALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA R!
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang PoUtik dan Kesejahteraan rakyat

ttd.

Wisnu Setiawan

•

-

•

•

,

•

•

•

•

..

•

-

•

•

•
•

•
•

•
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X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

.
•

•

Penetapan norma, standar
dan pedoman yang bensi
kebijakan perpustakaan
secara nasional, meliputi :

nanna , standar
dan oedoman yang bensi

a. Penetapan norma, s tandar
dan pedoman yang bens i
kebijakan
penyelenggaraan
perpu stakaan .

a. Penetapan peraturan dan
kebijakan
penyelenggaraan
perpus takaan di skala
provinsi berdasarkan
kebijakan nasional.

a. Penetapan peraturan dan
kebijakan penyelen ggaraan
perpustakaan di skala
kabupaten / kota berdasarkan
kebijakan nasional.

b . Pen etapan norma , standar
dan ped oman yang bensi
kebijakan dan
pengembangan s is te m
perpustakaan secara
nas ional.

b.

b. -

prOVInSl

berpedoman kebijakan
nasional, meliputi :

'enetapan nonna, standar dan
pedoman yang bensi kebijakan
kabupaten/kota berpedoman
kebijakan provinsi dan nasional,
meliputi :

-

- 610 -

SUBBIDANO

SUB SUB BIDANO

PEMERINTAH

",~~

~.,.~."
J. t;l ..

ilAAU»-l&h

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

"

-.

'1'." '.

c, Penetapan ke bijakan dan
p en gembangan jaringan

c, Pe netapan peraturan dan
ke bijakan

perpustakaan seeara

c, Penetapan peraturan dan

kebijakan penyelenggaraan
jaringan perpustakaan skala
kabupaten/kota sesuai
kebijakan nasional . .

penyeJenggaraan jaringan
pe rpustakaan s kala
provins i sesuai kebijakan

nasional .

nasional .

d . Penetapan ke bijakan dan
pengembangan Su mbe r
Oaya Manusia 180M)
perpustakaan seeara

d , Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
SDM perpustakaan skala

provinsi sesuai kebijakan
nasional.

nasional .

e , Penetapan kebijakan
pembentukan dan

pengembangan organisasi
perpustakaan seeara
nas ional .

,

f.

Penetapan kebijakan di
bidang sarana dan
prasarana perpu s takaan
seeara n asional .

e , Penetapan peraturan dan
kebijakan pe nge mbangan
organisasi perpustakaan
skala provins i sesuai
kebijakan nas ional.
f.

Penetapan parat uran dan
kebijakan di bidang
sarana dan prasarana
perpustakaan s kala
provinsi sesuai kebijakan
nasional.

d , Pe netapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
80M perpustakaan skala
kabupaten/kota sesuai
kebijakan nasional.
e, Penetapan peraturan dan
kebijakan pengembangan
organisasi perpustakaan skala
kabupaten/kota sesuai
kebijakan nasional.
f.

Penetapan dan peraturan
kebijakan di bidang sarena
dan prasarana perpustakaan
skala kabupaten/kota sesuai
kebijakan nasional.

,

-

·

IIIlItI;ilOE_
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SUB SUB BmANG

2. Pembinaan Teknis
Perpustakaan

I

PEMERINTAH

1. Pembinaan teknis semua
jenis perpustakaan :

PB:MERiNI~

DABIIAH
PROVINSI

1. Pembi naan teknis semua
jenis perpustakaan di wilayah

provmSI :

dan
Pelestarian Koleks i
Nasional

1. Pembinaan teknis semus ,-_.perpustakaan di wiJayah

kabupaten/kota :

a . Pengeiolaan perpustakaan
s esuai s tandar.

a . Pengeiolaan perpustakaan
sesuai standar.

a. Pengeloiaan perpustakaan
sesuai standar.

b. Pengembangan SDM .

b. Pengembangan 80M .

b. Pengembangan 8DM.

c. Pengembangan sarana
dan prasarana sesuai
s tandar.

c. Pengem bangan sarana dan
prasarana sesuai standar.

c. Pengembangan sarana dan
prasarana sesuai stander.

d . Kerjas ama dan jaringan
pe rpu s takaan .

d . Kerjasama dan jaringan
perpustakaan .

d . Kerjasama dan jaringan
perpustakaan.

e. Pengembangan minat
baea .

e. Pengembangan minat
baea.

e. Pengembangan minat baea.

1. Penetapan kebijakan

peles tarian koleksi n asional.

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

1. Penetapan

koleksi daerah
berdasarkan kebijakan nasional.

•

M~"L.IK

---

1'DOfCS\A
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PEMERINTAH

SUB SUB BIDANG

2 . Pelestarian Karya Cetak dan
Karya Re kam, terkait koleks i
na s ional.

2 . Pelaksanaan Serah-Simpan

3 . Koordin asi pe ies tarian
tingka t n asional , regional,
dan inte m asional .

3 . Koordinas i peles tarian tingkat
d aerah provins i.

._

J a ba tan Fu gsional
Pu stakawan

•

12. -

Karya Cetak dan Karya
Re kam , terkait koleksi daerah
provinsi dan kabupaten / kota .

3 . Koordinasi pelestarian tingkat
daerah kabupaten/kota.

---

peraturan dan
ke bijakan penge mbangan
j a batan fungsional
pus takawan di s kala provinsi
sesuai kebijakan nasional.

pe ngembangan j a b a tan
fun gsion al pus takawan
seeara n as ional .

2. Pe n e ta pan ke bijakan
pe nilaian a n gk a kredit
pus takawa n .

3 . Penilai an dan peneta pan
angka kredit pus taka wan
ma dya d a n pus taka wan
utama .

I 2.

3. Penilaian dan penetapan
angka lcredit pustakawan
pelaks ana s ampai dengan
pustakawan penyelia dan
pustakawan pertama sampai

1. Penetapan peraturan
kebijakan pengembangan jabatan
fungsional pustakawan di skala
kabupaten/kota sesuai kebijakan
nasional.

2.

3 . Penilaian dan penetapan angka
lcredit pustakawan pelaksana
sampai dengan pustakawan
penyelia dan pustakawan
pertama sampai dengan

,

•

- 613 -

SUB BUB BIDANO

I

PEMJtRlNTAH

4 . Penetapan standar
kompe te n s i jaba tan
fungs ional pus taka wan.
5. Akreditasi
Pe rpu s takaan dan

-L -

1. Pe mberian akreditasi
pe rpu s takaan .

~W:. . •_

-•

.

I. Pe mbe rian akreditasi

•

I. -

pe rpu s takaan di wilayah

Se rtifikas i Pus taka wan

prOVIn S I.

2 . Pe m be rian se rtifikasi
pus takawan .

Pela tihan (Dikla t)
Te kni s dan Fungsional
Perpu stakaan

r

pe n e ta pan kurikulum dan
m odul dikJ a l te knis dan

2 . Pe mberian sertifikasi
pus taka wan di wilayah
provin s i.
1. Pe nyele nggaraan diklat te knis
dan fun gsional perpustakaan.

2. ..

1. Penye le nggaraan
dan fu n gsio naJ pe rpus takaan.

fun gs ionaJ perpus takaan .
2. Pe mberian akreditasi dikla t
le kni s d an fun gsional
pe rpu s takaan .
3 . Pe nyele n ggaraan d ikla t te kni s
d an fun gsional pe rpus takaan .

12 -

2. -

13.

13 -

•

•

Lampiran 3

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

•

•

•

f' Rf;SIOEN

AIt,. UaLI K IN OOHItSIA

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepala daerah periu dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyeIenggarakan
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 diJakukan dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah;

C.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
beIum
cukup
memberikan
pedoman
yang
menyeIuruh bagi penyusunan dan pengendalian
organisasi perangkat daerah yang dapat menangani
seIuruh urusan pemerintahan , sehingga perIu
dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang
baru',

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c
periu menetapkan Peraturan Pemerintah ten tang
Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat: .. .

•

PRESIOEN
~E"UBLIK

INOONES'A

-2Mengingat

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 RepubJik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diu bah 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 RepubJik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepubJik
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
RepubJik
Indonesia
yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan
negara
RepubJik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Indonesia
Tahun 1945.

2 . Pemerin tahan .. .

•

f'R,"lOIOEN
~E"LleLiK

INOOHESIA
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2.

Pernerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pernerintahan oleh pernerintah daerah dan
DPRD
rnenurut asas otonomi dan
tugas
pernbantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sis tern dan prinsip Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 .

3.

Pernerintah daerah adalah gubemur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pernerintahan daerah .

4.

Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
selanjutnya clisebut DPRD adalah lernbaga
perwakilan
rakyat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pernerintahan daerah .

5.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonorn untuk rnengatur dan
rnengurus sencliri urusan pernerintahan dan
kepentingan rnasyarakat seternpat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

6.

Daerah otonorn, selanjutnya disebut daerah ,
adalah kesatuan
rnasyarakat hukurn yang
rnernpunyai batas-batas wiJayah yang berwenang
rnengatur dan rnengurus urusan pernerintahan
dan kepentingan rnasyarakat seternpat rnenurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rnasyarakat
dalam sistern Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pernbantu
kepala
daerah
dalam
penyelenggaraan
pernerintahan daerah yang tercliri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD , clinas daerah dan
lernbaga teknis daerah.

8.

Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur
pernbantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pernerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah , lernbaga
teknis daerah, kecamatan , dan kelurahan.

9 . Rurnah .. .

•

•
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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
Inspektorat 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

Pasal 2
(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 /bupati/walikota.

BAB III

•

•
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Pembentukan,
kedudukan,
tugas,
susunan
organisasi dan tata kerja kelurahan diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BABV
BESARAN ORGANlSASI
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
Daerah (APBD) .

(2)

Pendapatan

dan

Belanja

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

Bagian Kedua
Jumlah Besaran Organisasi
Paragraf 1
Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Pasal 20
(1)

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 belas); dan

d. lembaga ...

••
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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 DPRD;
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/Kota
Pasal 21
(1)

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 belasl;
d . lembaga
teknis
8 (delapan);

daerah

paling

banyak

e. kecamatan; dan

f. kelurahan ...

-
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(2)

kelurahan .

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
antara 40 (em pat puluh)
sampru dengan
70 (tujuh puluh) terdiri dari :
a . sekretariat daerah , terdiri dari paling banyak
3 (tiga) asisten;
b. sekretariat DPRD;
c. dinas paling banyak 15 (lima belas);
d . lembaga
teknis
10 (sepuluh);
e . kecamatan; dan
f. kelurahan.

(3)

daerah

paling

banyak

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai
lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
a. sekretariat daerah , terdiri dari paling banyak
4 (em pat) 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
Pasal 22
(1)

Penyusunan
organisasi
perangkat
berdasarkan
pertimbangan
adanya
p em erintahan yang perlu ditangani .

daerah
urusan

(2)

Penanganan urusan sebagaimana dimaksud p a da
ayat (1) tidak hams 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.

(4)

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk
dinas terdiri dari:
a. bidang pe ndidikan , pemuda dan olahraga;
b . bidang kesehatan;
c. bidang sosial, tenaga kerja 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 me nengah, industri
dan perdagangan;
i. bidang pelayanan pertanahan;

(5)
•

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.
Perumpunan urusan yang diwadapi dalam bentuk
badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit,
terdiri dari:

a. bidang
pe rencanaan
statistik;

pembangunan

dan

b. bidang penelitian dan pengembangan;

c. bidang ...

-
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c. bidang
kesatuan
bangsa,
perlindungan masyarakat;
d. bidang lingkungan hidup;
e. bidang ketahanan pangan;

politik

dan

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 . ..

-

BAB XII
KETENTUANP ENUTLW
Pasal52
Pada saat Peraturan Pemerintab ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintab
Nomor 8 Tahun 2003 tentaog Pedoman Organisasi Perangkat Daerab dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 53
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar
setiap orang mengetahuin ya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan peoempatann ya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007
PRESIDEN REPUBL[K. INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
•

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 89

-

Lampiran 4

Surat Edaran Kementrian Da1am Negeri Repub1ik
Indonesia Tangga1 21 Desember 2010
Periha1 Penyampaian Laporan Penge101aan Urusan
Wajib Bidang Perpustakaan

•

•

-

•

KEIIENTERIAN DAI A" HEGER!
REPUBUK INDONESIA
Jakarta, 21 Desember 2010

Nomor
SIIat
Lampinln
Perlhal

: 04114994
: SEGERA

.

-

: Penyampelan Laporan Pengalolaan
Urusan Wajib Bidang PerpuSlakaan

Kepada
Ylh. 1. Sd,. Gubernu,
2. Sd,. Bupeti/Walikola
diSELURUH INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Mentari Oalam Negeri Nornor. 41 lahun 20tO
tentang Organisasl dan Tatakerja Kementerian Dalsm Negeri dan Undangundang Nornor: 43 lahun 2007 tenlang PerpuSlakaan serta Peraturan
Pemerintah Nomor
:
38
tahun
2007
tentang Pembaglan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Oaerah Previ"si dan Pemerintah Oaerah
Kabupeten/Kola yang menyalakan bahwa perpuslakaan merupekan salah
satu urusan wajib. Bersama ini disampaikan bahwa Perpustakaan Pusat
Penerangan
Sekretariat Jendral
Kementerian
Dalam
Negeri aka"
menyusun Strategi Percepatan Pengembangan Perpustakaan Umum
Oaerah.

Pengembangan dan pembinaan perpustakaan dllakukan secalCl
slmultan dan koordinatif di TIngkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota
dengan pola pembinaan sebagai berikut : (1). Pemerintah Pusat bertugas
mendorong
pengembangan
serta
melakukan
pengkajian
temadap
perpuslakaan di Nagsra Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): (2).
Badan/KantorIUPTO perpustakaan Previ"si mempunyai tugas mendorong
dan melakukan pengembangan perpuSlakaan yang baroda dalam wilayah
kewenangannya; (3). Perpustakaan umum Kabupaten/Kota melaksanakan
pengembangan
perpustakaan
di tingkat
Kecamatan
sampai
ke
Desa/Kelurahan. Selanjutnya pe~u adanya kajian dan pemelaan yang
berka~ dengan hal sebagai berikut : (1). Kondisi geografis, (2). Kondisi
demografis, (3). Kondisi mala pencaharian.
Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, dengan honnat diminta
bantusn Saudara untuk menugaskan pejabat yang bidang tugasnya terka~
dengan
pengelolaan
perpustakaan
untuk
segera
menyusun
dan
menyampelkan laporan kepeda kami hal-hal sebagai berikut :
A.

t 2 (dUB belas) komponen ulama /sspek lungs! pembinaan dalam
penyelenggaraan perpuslakaan ya~u
sebagal berikut :
(1).
Organisasi/kelembegaan, (2). Teknologi Infonnasi/SIM, (3). Gedung
dan ruang perpuslakaan, (4). Koleksi, (5). SOM, (6). Peralalan dan
per1engkapan, (7). Layanan, (8). Anggaran dan sumbemya , (9).
Promosi dan peningkalan minat baca, (to). Kelja sama, (11).
Manajemen, dan (12). Pelestarian;

B.

Laporan pennasalahan aktual yang teljadi dan a~emative solusinya yang
dapa! dllakukan
oleh
Pemerinlah
PusatlPemerinlah
Oaerah
ProvinsilPemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

-

•

•
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C.

Laporan dlmaksud dlklrimkan I.ejlada Perpus1akaan Pusat Pe_an
Sekratariat Jandr'al i<ementer1an Dalam Nagari. Jln. Madan Merdeka
Utara Nomor 7 Jakana Pusat/ malalui telp/fax. (021) 3842021 . atau
3450038 pst 2347/2358/hp
0815 811 90 80. a-mail :
and1krtsmonl@yahoo.co.1d dan arisonodepen@gmail.com. sebelum
tanggal 31 Januari 2011.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

An. MENTERI DALAM NEGERI

•

Tembusan yth :
Bapek Menteri Delam Negeri (sebagai laporan)

•

•

..

•

•

Perpustakaan Naslonal RI
www.pnrl.go.ld
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