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PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I

Kata Pengantar
Peyusunan Stan dar Nasional PerpustakaanlSNP Perpustakaan Sekolah Menengah
AtasfM.drasah Aliyah dimaksudkan untuk menyediakan aeuan tentang penyelengara,n
perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah baik negeri m.upun swasta.
Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 ten tang
perpustakaan, khususnya pasal 23 ayat ( I) yang menyatakan setiap sekolahlmadrasah
menye lengarakan perpustakaan ya ng memenuhi Standar Nasional Perpuslakaan dengan
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Perpustakaan ini juga
ditegaskan dalam pasal II ya itu bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdin atas : standar
koleksi perpustakaan, standar sarana prasarana, standar pelayanan perpustakaan, stan dar
tenaga perpustakaan, standar penyelengaraan dan standar pengelolaan.

Standar ini memberikan acuan dalam pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan
perpustakaan Sekolah Menengah AtasfMadrasah Aliyah bagi para pemangku kepentingan
Khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Pendidikan Menengab),
Kernenlri an Agama (Ditjen Pendidikan Islam) Departemen Dalam Negen dan Pemerintah
Daerah (Dinas Pendidikan Provi nsi , Dinas Pendidikan KabupatenIKota, perpustakaan
Provi nsi dan Perpustakaan Umum KabupatenIKota), Perpustakaan Nasional RI, Pimpinan
sekolah dan madrasah dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Naskah Standar
Nasional PerpustakaanlSNP Perpustakaan Sekolah Menengah AtasfMadrasah Aliyab ini
memuat uraian aluran penyelengaraan perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah, meliputi :
Koleksi perpustakaan, sarana prasarana perpustakaan, pelayanan
perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelangaraan perpustakaan dan pengelolaan
perpustatakaan.
Standar Nasional PerpustakaanlSNP Perpustakaan Sekolah Menengah AtasfMadrasah Aliyah
ini telah dibahas dan di sepakati seeara konsensus oleh Tim Perumus Standar Nas ional
Perpustakaan pada langgal 10 - 12 November 20 I I di Bogor. Selanjutnya pada tahun 20 I 2
dokumen standar ini di tinjau ulang dan di sempumakan melalui uji publik dan sosialisasi di
4 daerah yaitu Daerah lstimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatra
Utara. Finalisasi dan hasi l uji publik dilaksanakan di DK! Jakarta pada 12 Desember 2012.
Untuk itu kami berharap dokumen ini dapat di jadikan sebagai aeuan dalam penyelengaraan
perpustakaan se kolah di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, 27
ber 201
Kepaia P ustakaan Nasio

RI

-

Ora. Hj. Sri Sulan;ih, M.Si.

.

I

Daflar lsi

Kata Pengantar .....................................................................................................
Daftar lsi .................... .......................................................................................... .
I. Ruang Lingkup ................................................................... ...........................
2. Dasar Hukum ......... ....................................... ................................................
3. lstilah dan Definisi ........................................................................................
4. Koleksi ........................ ........................................................................ .........
4.1 Jenis koleksi ...........................................................................................
4.2 Jumlah koleksi .......................................................................................
4.3 Bahan perpustakaan referensi ................................................................
4.4 Pengorganisasian bahan perpustakaan ...................................................
4.5 Cacah ulang dan penyiangan ........ .........................................................
5.

6.

7.

8.

9.

.
..

I

II

1
I
I
2
2
3
3
3
4
4.6 Perawatan ............................................................................................... 4
Sarana dan Prasarana .. ................................ .................................................. 4
5.1 Gedunglruang ......................................................................................... 4
5.2 Area ........................................................................................................ 4
5.3 Sarana .......... ....... .. ............. .................. ........ .............. .... ...... ...... .... ......... 4
5.4 Lokasi perpustakaan ............................................................................... 5
Layanan ..................... ".................................................................................. 5
6.1 Jain buka perpustakaan .......................................................................... 5
6.2 Jenis layanan perpustakaan ................................ .... ................................ 5
6.3 Program wajib kunjung perpustakaan ................................. ................... 6
6.4 Program pendidikan pemustaka ............................................................. 6
6.5 Program literasi informasi ...................................................................... 6
6.6 Promosi perpustakaan ... ...... .... .... .. ......................................................... 6
6.7 Laporan kegiatan layanan (statistik) ...................................................... 6
6.8 KeIjasama perpustakaan ......................................... .. .... ............. ....... ..... 6
6.9 Integrasi dengan kurikulum .................................. ................................. 6
Tenaga Perpustakaan ............... ......................... ................... ............. .. ........... 7
7.1 Jumlah tenaga perpustakaan ...........................................:...................... 7
7.2 Kepala perpustakaan ................. ................... .......................................... 7
Penyelenggaraan ........................ ................................................................... 7
8.1 Penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan ....................................... 7
8.2 Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) ........................................................ 8
8.3 Struktur organisasi ................................................................................. 8
8.4 Program keIja ......................................................................................... 8
Pengelolaan ........................................................................... ........................ 8

"

9. 1 Visi perpustaJs;:aan .................. .................................................. ...............

8

9.2 Misi perpustakaan ... ....... ....... .................................................................
9.3 Tujuan perpustakaan ........ ..... ........... ......... ......... ....... ......... ........ ............
9.4 Kebijakan pengelolaan perpustakaan ............ .. .......................................

9

9.5 Tugas perpustakaan .......... .............................................. ........................
9.6 Fungsi perpustakaan ........ ............. .. ....... .. .. .. ...........................................
9.7 Anggaran ...... .................................. .... ......... .... ............ .. .........................
10. Telcnologi Infonnasi dan Komunikasi ..........................................................
Bibliografi .... ....... ... .............. ......... ........... ... ............... ......... ......... ...... ..... ..... ..

Lampiran I
Undang-Undang
Perpustakaan.

Republik

Indonesia

Nomor

43

tahun

2007,

9
9
9
9
10
IO
II

tentang

Lampiran 2
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun
2008, tentang Standar Tenaga Perpustakaan SekolahlMadrasah.
Lampiran 3
Surat Edaran Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 1 Desembe r
20 I0, perihal penyampaian laporan pengelolaan urusan wajib bidang
perpustakaan.

"'

Perpustakaan Sekolah Menengah Atas!
Madrasah Aliyah
1.

Ruang Lingkup
Standar perpustakaan Sekolah Menengah AtasfMadrasah Aliyah ini meliputi
standar koleksi, sarana prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan,
pengelolaan, pengorganisasian bahan perpustakaan, anggaran, perawatan,
kerjasama dan integrasi dengan kurikulum. Standar ini berlaku pada
perpustakaan Sekolah Menengah AtasfMadrasah Aliyah baik negeri maupun
swasta.

2.

Dasar Hukum
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiona!.
UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana
Untuk Sekolah DasarfMadrasah lbtidaiyah (SDfMl), Sekolah Menengah
PertamafMadrasah Tsanawiyah (S MPfMTs), Dan Sekolah Menengah
AtasfMadrasah Aliyah(SMAfMA).
Permendiknas No. 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolahf Madrasah.
Perpustakaan Nasiona!. Peraturan Pengatalogan Indonesia, Jakarta: 2007.
Perpustakaan Nasiona!. Oaftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasiona!. Jakarta:
20 10.
Per'pustakaan Nasiona!. Terjemahan Klasifikasi Dewey Desi mal, Jakarta:
20 10.
Surat Edaran Kemendagri No. 041/4994 Tahun 20 I 0 Tentang Penyampaian
Laporan Pengelolaan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan.

3.

lstilah dan Definisi
3.1. Cacah ulang
Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar
diketahui profi l koleksi, jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat
mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
3.2. Layanan pemustaka
Layanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa
perpustakaan.
3.3. Layana n teknis
Layanan yang tidak langsung berhubungan dengan pembaca yang
pekerjaannya mempersiapkan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya
layanan pembaca.

I

•

3.4. Literasi informasi (Infonnation Literacy)
•

Kemampuan untuk mengenal kebutuhan infonnasi untuk memecahkan
masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting,
menggunakan berbagai strategi pengumpulan infonnasi, menetapkan
infonnasi yang cocok, relevan dan otentik.
3.5. Pemustaka
Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat,
atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
3.6. Penyiangan koleksi
Kegiatan mengeluarkan bahan perpustakaan yang sudah tidak dipakai dari
koleksi.
3.7.

Perpustakaan SekolahIMadrasah
Perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan fonnal di lingkungan
pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari
kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar
untuk mendukung lercapainya tujuan pendidikan sekolah yang
bersangkulan.

3.8.

Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Perpuslakaan yang berada pada satuan pendidikan fonnal di lingkungan
Sekolah Menengah Atas/ Madrasah A1iyah yang merupakan bagian
inlegral dari kegialan sekolahlmadrasah yang bersangkulan.

3.9.

Rombongan belajar
Kelompok peserta didik yang lerdaflar pada satu satuan kelas.

3.10. Tenaga perpustakaan sekolah
Tenaga kependidikan yang diberi tugas leknis serta tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegialan
kepustakawanan di sekolah .
4.

Koleksi
4.1.

Jenis koleksi
Koleksi perpuslakaan meliputi :
a) Buku (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, buku
referensi dan buku biografi);
b) Terbitan berkala (majalah, surat kabar);
c) Audio visual;
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4.2.

Jumlah koleksi
a)

Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan
perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format sekuranglcurangnya :
buku teks 1 eksemplar per mata pelajaran per peserta didik
buku panduan pendidik 1 eksemplar per mata pelajaran per guru
bidang studi
buku pengayaan dengan perbandingan 70% nonftksi dan 30% fiksi,
dengan ketentuan bila 3 sampai 6 rombongan belajar jumlah buku
sebanyak 1.000 judul, 7 sampai 12 rombongan belajar jumlah buku
sebanyak 1.500 judul, 13 sampai 18 rombongan belajar jumlah
buku sebanyak 2.000 judul, 19 sampai 27 rombongan belajar
jumlah baku sebanyak 2.500 judu!.

4.3.

b)

Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan
semilin besar jumlah koleksi semilin keciJ prosentase penambahan
koleksinya ( 1.000 judul penambahan sebanyak 10%; 1.500 judul
penambahan sebanyak 8%; 2.000 judul sampai dan seterusnya
penambahan sebanyak 6%).

c)

Perpustakaan melanggan minimal tiga judul majalah dan tiga judul
surat kabar.

Bahan perpustakaan referensi
Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan
perpustakaan referensi minimal meliputi kamus umum bahasa Indonesia
dan kamus bahasa Inggris- Indonesia, kamus bahasa Indonesia- Inggris,
kamus bahasa daerah, kamus bahasa Jerman-Indonesia, kamus bahasa
Indonesia-Jerman, kamus bahasa Prancis-Indonesia, kamus bahasa
Indonesia-Prancis, kamus bahasa Jepang-Indonesia, kamus bahasa
Indonesia-Jepang, kamus bahasa Mandarin-Indonesia, kamus bahasa
Indonesia-Mandarin, kamus bahasa Indonesia-Arab, kamus bahasa ArabIndonesia, kamus subyek, ensikJopedi urnum dan khusus, biografi tokoh,
atlas, peta, kamus ilmu bumi (gasetir), kitab suci, peraturan perundangundangan, direktori dan almanak.

4.4. Pengorganisasian bahan perpustakaan
Bahan perpustakaan dideskripsikan, dikJasiflkasi , diberi tajuk subjek dan
disusun secara sistematis dengan mengacu pada:
a) pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama
(Peraturan PengataJogan Indonesia);
b) bagan klasifikasi Dewey (Dewey Decimal Classification);
c) pedoman tajuk subjek;
d) format metadata (Indomarc).
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4.5. Cacah ulang dan penyiangan
Perpustakaalt melakukan cacah ulang dan penyiangan
perpustakaan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

koleksi

4.6. Perawatan
Perpustakaan melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara
pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan
kelembaban udara.
Perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak
minimal satu tahun sekali.

5.

Sarana dan Prasarana
5.1

Gedunglruang
Luas gedu ng Perpustakaan Sekolah Menengah AtaslMadrasah Aliyah
sekurang-kurangnya 0.4 m' X juml ah siswa, dengan kelentuan bila 3
sampai 6 rombongan belajar luas ged ung sekurang-kurangnya 72 01', 7
sampai 12 rombo ngan belajar luas gedung sekurang-kurangnya 144 m' ,
13 sampai 18 rombongan belajar luas gedung sekurang- kuran gnya 2 16
m', 19 sampai 27 rombongan belajar luas gedung sekurang-kurangnya
288m 2 .
Pengaluran ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang di atur dalam
Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan
Prasarana Untuk Sekolah DasarlMadrasah Ib tidaiyah (SDIM I), Seko lah
Menengah PertamalMadrasah Tsanawiyah (SMPIMTs), Dan Seko lah
Menengah AtaslMadrasah Aliyah(SMNMA).

S.2

Area
Gedunglruang perpustakaan sekurang-kurangnya O1eliputi :
a) area ko leksi;
b) area baca;
c) area kerja;
d) area multimedia.

5.3

Sarana
Perpustakaan menyediakan saran a perpustakaan disesuaikan de ngan
koleksi dan layanan, untuk O1enjamin keberlangsungan fung si
perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemuslaka yang
memilild berkebutuhan khusus, seperti tabel berikut:
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No

Jenis

Ratio

,

Deskripsi

•

I

Perabot kerja

I set!
pengguna

Dapat
menunpng
kegiatan
memperoleh informasi dan me ngelola
perpustakaan , Minimum terdiri atas
kursi dan meja baea pengunjung, kursi
dan meJa kerj a pustakawan, meJa
sirkulasi, dan meja multimedia.

2

Perabot
penylmpanan

I set!
perpustakaan

menylmpan
koleksi
Dapat
perpustakaan dan peralatan lain untuk
pengelolaan perpustakaan. Minimum
terdiri atas rak buku, rak majalah, rak
surat kabar, lemarill aei katalog, dan
lemari yang dapat dikune i.

3

Peralatan
multimedia

I set!
perpustakaan

Sekurang-kuran gnya terdiri atas I set
komputer dilengkapi dengan tekn ologi
informasi dan komunikasi

4

Perlengkapan
lain

I set!
perpustakaan

Mini mum terdiri atas buk u inventaris
untuk meneatat koleksi perpustakaan,
buku pegangan pengolahan un tuk
pengatalogan bahan pustaka yaitu
Bagan K1 asifikasi, Oaftar Tajuk
Subjek dan Peraturan Pengatalogan,
serta papan pengumuman.

.

5.4

Lokasi perpustakaan
Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah
dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan.

6.

Layanan
6.1. Jam buka perpustakaan
Perpustakaan menyediakan layanan
kurangnya delapan jam per hari kerja.

kepada

pemustaka

sekurang-

6.2. Jenis layanan perpustakaan
Jenis layanan perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi :
a) layanan sirkulasi
b) layanan referensi
e) literasi infonnasi

5

6.3. Program wajib kunjung perpustakaan
Sekolah memiliki program wajib kunjung perpustakaan sekurangkurangnya satu jam pelajaranlkelaslminggu.

6.4. Program pendidikan pemustaka
Perpustakaan memilili program
kurangnya setahun sekali .

pendidikan

pemustaka

sekurang-

6.5. Program literasi informasi
Perpustakaan memiJiki program literasi informasi sekurang-kurangnya
empat kali setahun untuk setiap tingkatan kelas.

6.6. Promosi perpustakaan
Perpustakaan melakukan promosl perpustakaan sekurang-kurangn ya
dalam bentuk :
a) brosurlleafletlselebaran
b) daftar buku baru
c) majalah dinding perpustakaan
d) lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan

6.7. Laporan kegiatan layanan (Statistik)
Perpustakaan membuat laporan kegiatan layanan perpustakaan (statistik)
sekurang-kurangnya berupa laporan buJanan dan laporan tahunan.

6.8. ' Kerjasama perpustakaan
Perpustakaan melakukan pengembangan
mengadakan keIjasama dengan:
a)
b)
c)
d)
e)

perpustakaan dengan

cara

perpustakaan sekolah lai n;
perpustakaan umum;
komite sekolah;
lembaga yang berkaitan dengan pendidikan;
dunia usaha.

6.9. Integrasi dengan kurikuIum
Perpustakaan melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikuJum
sekolab meliputi:
a) Kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui :
Lomba sinopsis
- Gelar wicara (talk show) ten tang buku
- Lomba mengarang berbagai bentuk tulisan (puisi, prosa, esai)
b) Pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan
pustakawan.
c) Pengajaran program literasi informasi.
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d)
e)
f)
g)
h)

7.

Terlibat dalam mereneanakan perangkat pembelajaran.
Membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik.
Menyelenggarakan kegiatan membaea buku elektronik.
Membantu guru rnengidentifikasi materi pengajaran.
Membantu guru mengidentiflkasi sumber rujukan dan referensi materi
•
pengaJaran.

Tenaga Perpustakaan
7.1. JumJah tenaga perpostakaan
a)

Perpustakaan dikelola oleb tenaga perpustakaan sekurang-kurangnya 1
orang.
b) Bila perpustakaaan sekolablmadrasab rnemiliki lebih dari enam
rombongan belajar, maka sekolab diwajibkan memiliki tenaga
perpustakaan sekolab sekurang-kurangnya dua orang.
e) Kualiflkasi tenaga perpustakaan sekolab minimal diploma dua di
bidang ilmu perpustakaan.
d) Gaji tenaga perpustakaan tidak tetap minimal setara dengan upab
minimum regional (UMR).

7.2. Kepala perpostakaan
a)

Sekolab dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki
lebih dari satu orang tenaga perpustakaan memiliki lebih dari enam
rombongan belajar dan memiliki koleksi sekurang-kurangnya 1.000
judul.
b) Kualifikasi kepala perpustakaan adalab tenaga perpustakaan sekolab
atau tenaga kependidikan dengan pendidikan minimal diploma dua di
bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau diploma dua bidang lain
yang sudab memperoleb sertifikat pendidikan di bidang ilmu
perpustakaan dan informasi dari lembaga pendidikan yang
terakreditasi.
c) Kepala perpustakaan sekolab hams memiliki sertiflkat kompetensi
perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi.
d) Gaji kepala perpustakaan sekolablmadrasab minimal setara dengan
standar gaji guru sesuai dengan jenjang kepangkatannya.

8.

Penyelenggaraan
8.1. Penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan
a) Setiap sekolablmadrasab menyelenggarakan perpustakaan sekolab.
b) Pendirian perpustakaan sekolab ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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8.2. Nomor Pollok Perpustakaao (NPP)
•

Setiap perpustakaan sekolahlmadrasah diwajibkan memberitahukan
keberadaannya kepada Perpustakaa n Nasional RI untuk memperoleh
nomor pokok pelpustakaan (NPP).

8.3. Struktur organispsl
struktur organisasi perpustakaan sekolah mencakup kepala
perpustahan, layanan pemustaka dan layanan teknis (pengadaan,
pengolahan), layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- Struktur perpustakaan sekolah langsung di bawah kepala sekolah.
- Struktur organisasi perpustakaan sekolah menengah ataslmadrasah
aliyah sebagai berikut:

Kepala Sekolah

Kepala Perpustakaan

Layanan Teknis

Layanan Pemustaka

Layanan Tel(Oologi
Informasi dan Komunikasi

8.4. Program kerja
Dalam rangka menjalankan organisasi, perpustakaan sekolah membuat
program ketja tahunan yang mengacu pada program ketja sekolah dalam
tahun anggaran yang betjalan.

9.

Peogelolp8o
Perpustakaan sekolah menengah atas/madrasah aliyah memiliki visi, misi dan
kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan
disahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

9.1. Visi perpustakapo
Perpustakaan sekolah menengah ataslmadrasah aliyah memililci VISI
perpustakaan yang mengacu pada visi sekolah yang merupakan lembaga
induknya.
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U. Mm
Misi

Sekolab Meoeogab AtaslMadrasab AJiyab yaitu:

a)

meoycdiakao iofOiillasi dan ide yang merupabo fOlldasi agar
bafuogsi secma haik di dalam rnasyarah' rnasa kioi yang bab.osis
infOll ..as; dan peogetabuao;

b)

meoyr4iaho saraoa bagi peserta didik agar rnam"" belajar sepaojang
bayat dan meogembaogkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga
oegara yang bertaogguog jawab.

,.3. Tujwm
PeiptlstU:aan SekoJah Meoeogab AtaslMadrasab AJiyab bertujuao
meogembaoghn dan meoiogkatho mina. baca, Iiterasi iofonnasi, baht
dan kccenlasan (iolelektual. emosional dan spiritual) peserta didik.
peodidik dan leDaga kepeodidiho dalam rangh meoduJruog tujuao
peodidikan oasiooal melalui peoyediaao sumbet belajar.

9.4. KebijabB pengelolaan petpuslahaD
Peipustahan sekolab meneogab atasfmadmsab a1iyab membuat kebijakao
tertulis meliputi kompooeo: angg3iao. lempat, samoa prasarana.
peogembaogan koleksi. leknologi. organisasi. keteoagaao. layanan dan
promosi pelptlS.akaao yang teriotegtasi deogan kuriIru.Ium.

9.5. Togas perpustakaan setolah
Tugas petpo~.akaao sekolab menengab ataslmadrasah a1iyah meJiputi:
a) Meogembaoghn koleksi perpustakaan;
b) Mengorganisasikan baban pelpustakaan;
c) Mendayagunakan koleksi perpustakaan;
d) Menyeleoggarakan pendidikan pemus'aka;
e) Melakuho perawalan koleksi;
f) Menunjaog tetSeleoggaraoya proses pembe\ajarao di sekolab;
g) Mendayagunakan basil learya tulis peserta didik. pendidik dan tenaga
kependidikan;
b) Meoyediakan jasa perpustakaan dan infonnasi;
i) Melalcsaoakao kegia.ao literasi iofonnasi;
j) Melakukan ketjasama pet pustakaao;
k) Melakukan promosi perpustakaao.

9.6. Fnopi perpnstahao sekolah
Perpustakaan Sekolab Meneogab AtaslMadrasab AJiyab memililti fungsi
sebagai:
a) Pusal sumbet belajar;
b) Pusat kegialan lilerasi ioformasi;
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c)
d)
e)

Pusat penelitian;
,
Pusat kegiatan baca membaca;
Tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif dan menyenangkan.

9.7. Anggaran
Seknlahlmadrasah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan
setiap tahun sekurang-lrurangnya 5% dari total anggaran sekolah eli
luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung.
Sumber anggaran perpustakaan sekolahlmadrasah berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yayasan dan atau donasi
yang tidak mengikat, termasuk dana dari tanggung jawab sosial
korporasi.

10. Teknologi Infonnasi dan Komunikasi
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam kegiatan layanan
dan organisasi informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan kineIja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

10
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, Lampiran 1

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

•

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
•

NOM OR 43 TAHUN 2007
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangs a sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,
perpustakaan
sebagai
wahana
belajar
sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat
agar menj adi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap , kreatif, mandiri, dan menjadi
warga n egara yang d emokratis 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
penyeJenggaraan 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
ten tang
Perpustakaan;

Mengingat: . ..

•

-2 Mengingat:

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.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya
tutis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara
profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi
ke butuhan
pendidikan,
penelitian,
pelestarian,
informasi, dan rekreasi para pemustaka.

2.

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

3.

Koleksi nasional adalah semua karya tutis, 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 Kesatuan
Republik Indonesia .

4. Naskah ...

•

-34.

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

5.

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 m elalui pendidikan
danjatau
pelatihan
kepustakawanan
serta
mempunyru tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan
pengelolaan
dan
pelayanan
perpustakaan.

9.

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

10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis,
karya cetak, danjatau 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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12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan
yang berbadan hukum yang didirikan oleh
pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas
kepustakawanan .
pusat
yang
selanjutnya
disebut
13. Pemerintah
Pemerintah adalah Presiden RepubJik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara RepubJik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara RepubJik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
15 . Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga,
sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki
danjatau dikuasai oleh perpustakaan.
16. Menteri adalah menteri yang m enangani urusan
pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
Pasal2
Perpustakaan
diselenggarakan
berdasarkan
asas
pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan,
keprofesionalan, keterbukaan , keterukuran, dan kerni traan .
Pasal3
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan ,
penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi u n tuk
meningkatkan kecerdasan d an keberdayaan bangsa.
Pasal4
Perpustakaan bertujuan m e mberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan kegem aran m embaca, serta
memperluas
wa wa san
dan
pen getahuan
u n tuk
mencerdaskan kehidupan bangsa .

BAB II . . .

•
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HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5
(1)

Masyarakat mempunyai hak yang sarna untuk:
a.

memperoleh layanan serta memanfaatkan dan
mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

b.

mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;

c.

mendirikan
perpustakaan;

d.

berperan serta dalarn pengawasan dan evaluasi
terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

dan/atau

menyelenggarakan

(2)

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

(3)

Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan
fisik, emosional, mental , intelektual, dan/atau sosial
berhak memperoleh layanan perpustakaan yang
disesuaikan dengan kemarnpuan dan keterbatasan
•
•
masmg-masmg.
8agian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

(1)

Masyarakat berkewajiban:
a.

menjaga dan memelihara kelestarian
perpustakaan;

koleksi

b.

menyimpan, merawat, dan melestarikan 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 Jingkungannya;

e.

mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan
dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

f.

menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
Jingkungan 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 perpustakaan
secara merata di tanah air;

d.

menjamin ketersediaan
keragaman
koleksi
perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih
aksara (translite rasi), 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

m embaca dan

i. memberikan ...

•

•
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\.

(2)

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

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8

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 ten tang
kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

penyelenggaraan
dan
sebagai pusat sumber

penyelenggaraan

dengan
di

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal9
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
mengevaJuasi
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c.

mengaJihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh
masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
PasaJ 10

Pemerintah daerah berwenang:
a.

menetapkan kebijakan daerah daJam pembinaan dan
pengembangan perpustakaan di wilayah masing•
masmg;

b.

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

c.

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

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN
PasaJ 11
(1)

(2)

Standar nasionaJ 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
nasionaJ
perpustakaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan
perpustakaan.
(3) Ketentuan ...

•
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(3)

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 sesuru 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 m e ngenai penyimpanan koleksi
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
penggunaan secara terbatas sebagaimana dirnaksud
pada ayat (4) diatur dengan Pera turan Pe m erintah .
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.

BABY .. .
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LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal14
(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 melalui pemanfaatan sumber
daya perpustakaan untuk me menu hi kebutuhan
pemustaka.

(5)

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

(6)

Layanan perpustakaan terpa du diwujudkan melalui
kerja sarna antarperpus taka an .

layanan
teknologi

(7) . Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui j ejaring
telematika.
BABVl
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 .. .

- 11 (2)

Pembentukan
perpustakaan sebagaimana dimaksud
,
pada ayat (1 ) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat.

(3)

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud
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-

8agian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan
Pasal 16
Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan
terdiri atas:
a.

perpustakaan pemerintah;

b . perpustakaan provinsi;
c.

perpustakaan kabupaten/kota;

d.

perpus takaan kecamatan ;

e.

perpustakaan d esa;

f.

perpustakaan m asyarakat;

g.

perpustakaan keluarga; dan

h.

perpustakaan pribadi.
Pasal 17

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesual d engan
standar nasional perpustakaan.

8agian Ketiga ...

- 12 8agian Ketiga
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pa sal 18
Setiap perpustaka an dikelola
nas ional perpustaka an .

sesuaJ•

d engan

standar

Pasal 19
(1)

Pen gembangan
perpustakaan
merupakan
upaya
pe n in gkat an s umber daya, pelayanan, dan pengelolaan
perpu s takaan, bail< dalam hal kuantitas maupun
kualitas .

(2) Pen gembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud
pa da 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
berkesinam bungan .
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.

8agian Kesatu ...

•

- 13 •

8agian Kesatu
Perpustakaan Nasional

Pasal 21
(1)

Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang
melaksanakan tugas pemerintahan dalarn 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.

S.e lain 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 Umum
Pasal22
(1)

Perpustakaan
umum
diselenggarakan
oleh
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat
diselenggarakan oleh masyarakat.

(2)

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang
koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya
daerah masing-masing dan memfasilitasi telWUjudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

(3)

Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota, kecamatan , dan desa/kelurahan
mengembangkan
sistem
layanan
perpustakaan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4)

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

(5)

Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
dan / a tau
kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan
keWing bagi daerah yang belum terjangkau oleh
layanan perpustakaan menetap.
8agian Ketiga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal23
.

(1)

Setiap
sekolah/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 sekolah/madrasah melayani peserta
didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di
lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5)

Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
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.
Bagian Keempat
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 24

(1)

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

(2)

Perpustakaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah
eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung
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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(4)

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

Bagian Kelima
Perpustakaan Khusus

Pasal 25
Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan
sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
Pasal26
Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada
pemustaka d.i lingkungannya dan secara terbatas
memberikan
layanan
kepada
pemustaka di
luar
lingkungannya.

Pasal27
Perpustakaan khusus diseJenggarakan
standar nasional perpustakaan.

sesuru

dengan

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

BAB VIII ...

•

- 17 BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, 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 me menu hi kualifikasi sesuai dengan standar
nasional perpustakaan.

(3)

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

(4)

Ketentuan
mengenru
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 oIeh penyelenggara
perpustakaan yang bersangkutan.
Pasal 30

•

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

•

•
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Tenaga perpustakaan berhak atas:
a.

penghasilan di atas kebutuhan hidup mInimum dan
jarninan kesejahteraan sosial;

b.

pembinaan
karier
sesuai
pengembangan kualitas; dan

c.

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

dengan

tuntutan

Pasal32
Tenaga perpustakaan berkewajiban:
a.

memberikan layanan prima terhadap pemustaka;

b.

menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
dan

c.

memberikan keteladanan dan menjaga narna baik
lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan
tangg1.mg jawa bnya .
Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 33

(1)

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan
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 d engan lembaga pendidikan
dan pelatihan.
Bagian Ketiga ...

- 19 8agian Ketiga
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/atau masyarakat.

menjadi

anggota

.

.

orgarusasl

Pasal35
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 35
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 Majelis
Kehorrnatan
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
Pasal 38
(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
inforrnasi
dan
komunikasi.

BABX

PENDANAAN
Pasal 39
(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:
a.

.

.

pada pnnslp

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 .

Pas al41
Pengelolaan dana perpustaka an dilakukan secara efisien ,
berkeadilan, terbuka, t erukur, dan bertanggung jawa b .
BABXl
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sarna
Pa sal42
(1)

Perpustakaan melakukan kerja sarna dengan b erbagai
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 dimaksud pada ayat (1) dan
peningkatan layanan 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.

dalarn
pembentukan,
pengembangan,
dan

BAB XII
DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal44
(1)

Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional
atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan
dan 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
pustakawan;

c.

2 (dua) orang unsur pemustaka;

d.

2 (dua) orang akademisi;

e.

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

•
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1 (satu) prang sastrawan;

g.

1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;

h.

1 (satu) orang wakil organisasi perekarn;

1.

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 pad a 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 penjarninan mutu
layanan perpustakaan.
Pasal4S

(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.
Pasal46

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 (I) 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 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.

(4)

Perpustakaan
wajib
mendukung
dan
memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca
melalui p enyediaan karya tulis, karya cetak, dan
kru-ya rekarn.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

pembudayaan
didik
dengan

BAB XN . ..

•
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BAB XIV

KETENTUAN SANKS!
Pasal52
(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
Pasal53
Semua p eraturan perundang-undangan yang diperlukan
untuk
melaksanakan
Undang-Undang
illl
harus
diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
berlakunya undang-undang ini.

Pasal 54
Undang-Undang
diundangkan.

•

•

1m

mulai

berlaku

L___________________________________________

pada

tanggal

Agar .. .

•

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

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSlA
REPUBLIK INDONESlA,
ttd.

AND! MATTA LATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESlA TAHUN 2007 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARlAT NEGARA Rl
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

•

. Lampiran 2

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repuhlik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Standar
Tenaga Perpustakaan Sekolah / Madrasah

•

•

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
STAN DAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/M ADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang . bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional
tentang
Standar
Tenaga
Perpustakaan
Sekolah/Madrasah;
Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan ,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi , dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun
2005;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDlKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STAN DAR TENAGA PERPUSTAKAAN
SEKOLAH/MADRASAH .

Pasal1
(1) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala
perpustakaan
sekolah/madrasah
dan
tenaga
perpustakaan
sekolah/madrasah.
(2) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud
pad a ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal2
Penyelenggara
sekolah/madrasah
wajib
menerapkan
standar tenaga
perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini , selambat-Iambatnya 5 (lima ) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2008
MENTERI PENDIDlKAN NASIONAL ,

TID.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya .
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional ,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,
•

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

SALINAN
LAMPI RAN PERATURAN ,MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 25 TAH UN 2008 TANGGAL 11 JUNI2008
STA N DAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALlFIKASI
Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai
jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang
mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki
koleksi minimal 1000 (seribu ) judul materi perpustakaan dapat
mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.
1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Pendidik
Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat:
a. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma em pat (04) atau sarjana
(S 1);
b. Memiliki
sertifikat
kompetensi
pengelolaan
perpustakaan
sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah ;
c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun .
2. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga
Kependidikan
Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah
satu syarat berikut:
a. Berkualifikasi diploma dua (02) IImu Perpustakaan dan Informasi
bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun ; atau
b. Berkualifikasi diploma dua (02) non-limu Perpustakaan dan
Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
dengan
masa
kerja minimal 4 tahun di
perpustakaan
sekolah/madrasah.
3. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Mad rasah
Setiap perpustakaan sekolah/mad rasah memiliki sekurang-kurangnya
satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA
atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan
perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah.

I

B. KOMPETENSI
1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah

DIMENSI
KOMPETENSI
1 . Kompetensi
Manajerial

.

•

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.1 Memimpin tenaga
perpustakaan
sekolah/madrasah

1.1 .1

1.2 Merencanakan
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

1.2.1 Merencanakan
program
pengembanga n
1.2.2 Merencanakan
pengembangan
sumber daya
perpustakaan
1.2.3 Merencanakan
anggaran

1.3 Melaksanakan
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

1.3.1

Mengarahkan tenaga
perpu sta kaan untu k
bekerja secara efektif
da n efisien
1.1.2 Menggerakkan tenaga
perpustakaan untuk
bekerja secara efektif
dan efisien
1.1.3 Membina tenaga
perpustakaan untuk
pengembangan
pribadi dan karir
1.1.4 Menjadi teladan
dalam melaksanakan
tugas

Melaksanakan
program
pengembangan
1.3.2 Melaksanakan
pengembangan
sumber daya
perpustakaan
1.3.3 Memanfaatkan
•
anggaran sesual
dengan program
1.3.4 Mengupayakan
bantuan finansial dari
berbagai sumber

•

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

1.4 Memantau
pelaksanaan
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

1.5 Mengevaluasi
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

2. Kompetensi
Pengelolaan
Informasi .

2.1 Mengembangkan
koleksi
perpustakaan
sekolah/madrasah

SUB-KOMPETENSI

1.4.1 Memantau
pelaksanaan program
pengembangan
1.4.2 Memantau
pengembangan
sumberdaya
perpustakaan
1.4.3 Memantau
penggunaan
anggaran

1.5.1

Mengevaluasi
program
pengembangan
1.5.2 Mengevaluasi
pengembangan
sumber daya
perpustakaan
1.5.3 Mengevaluasi
pemanfaatan
anggaran

2.1.1 Memiliki pengetahuan
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

mengenai penerbitan
Memiliki pengetahuan
tentang karya sastra
Indonesia dan dunia
Memiliki pengetahuan
tentang sumber
biografi tokoh
nasional dan dunia
Menggunakan
berbagai alat bantu
seleksi untuk
pemilihan materi
perpustakaan
Mengkoordinasi
pemilihan materi
perpustakaan bekerja
sama dengan tenaga
pendidik bidanq studi
Membuat kriteria
tentang buku hadiah
dan lembaga donor

•

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI
,

SUB-KOMPETENSI
2.1.7

Mengevaluasi dan
menyeleksi sumber
dava informasi
2.1.8 Bekerja sama dengan
pemangku
kepentingan
(stakeholders ) dalam
pengembangan
koleksi
2.1.9 Melakukan
pemesanan ,
penerimaan, dan
oencatatan
2.1.10 Mendayagunakan
teknolog i tepat guna
untuk keperlu an
perawatan bahan
perpustakaan

2.2 Mengorganisasi
informasi

2.2.1 Membuat deskripsi
bibliografis
(pengatalogan) sesuai
dengan standar
nasional
2.2.2 Menentukan deskripsi
subjek dan
menggunakanDewey
Decimal Classification
edisi rinakas
2.2 .3 Menggunakan daftar
taj uk subjek dalam
bahasa Indonesia
2.2.4 Menjajarkan kartu
kataloa
2.2.5 Memanfaatkan
teknologi ·informasi
dan komunikasi untuk
pengorganisasian dan
penelusu ran informasi

2 .3 Memberikan jasa
dan sumber
informasi

2 .3.1

Merancang dan
memberi kan jasa
informasi, term asu k
referensi

•

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI
•

3. Kompetensi
Kependidikan

.

SUB·KOMPETENSI
2.3.2 Menyelenggarakan
jasa sirkulasi
2.3.3 Memiliki pengetahuan
mengenai sumber
referensi
2.3.4 Memberikan
bimbingan
penggunaan
perpustakaan bagi
komunitas
sekolah/madrasah

2.4 Menerapkan
teknologi informasi
dan komunikasi

2.4.1 Memanfaatkan
teknologi informasi
dan komunikasi
sesuaidengan
kebutuhan
2.4.2 Membimbing
komunitas
sekolah/madrasah
dalam penggunaan
teknologi informasi
dan komunikasi

3.1 Memiliki wawasan
kependidikan

3.1 .1

3.2 Mengembangkan
keterampilan
memanfaatkan
informasi

3.2 .1 Menganalisis
kebutuhan informasi
komunitas
sekolah/madrasah

Memaham i tuj uan dan
fungsi
sekolah/madrasah
dalam konteks
pendidikan nasional
3.1.2 Memahami kebijakan
pengembangan
kurikulum yang
berlaku
3.1 .3 Memahami peran
perpustakaan sebagai
sumber belajar
3.1.4 Memfasilitasi peserta
didik untuk belajar
mandiri

•

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB·KOMPETENSI

3.2.2 Memanfaatkan
•

3.3 Mempromosikan
perpustakaan

•

3.4 Memberikan

teknologi informasi
dan komunikasi untuk
memfasilitasi proses
pembelajaran
3.2.3 Membantu komunitas
sekolah/madrasah
menggunakan sumber
informasi secara
efektif

3.3.1 Mengorganisasi
promosi perpustakaan
3.3.2 Menginformasikan
kepada komunitas
sekolahl madrasah
tentang materi
perpustakaan yang
baru
3.3.3 Membimbing
komunitas
sekolah/madrasah
untuk memanfaatkan
koleksi perpustakaan

3.4.1 Mengidentifikasi

bimbingan literasi
informasi

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

kemampuan dasar
literasi informasi
pen una
Menyusun panduan
dan materi bimbingan
literasi informasi
sesuai dengan
kebutuhan pen una
Membimbing
pengguna mencapal
literasi informasi
Mengevaluasi
pencapalan
bimbingan literasi
informasi
Memotivasi dan
mengembangkan
minat baca
komunitas
sekolah/madrasah

•

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

3.4.6 Menciptakan kiat

,

4. Kompetensl
Kepribadian

SUB-KOMPETENSI
pengembangan
perpustakaan
sekolah/madrasah

4.1 Memili ki integ ritas
yang tinggi

4.2 Memiliki etos kerja

4.1.1 Disiplin. bersih. dan
rapi
4.1.2 Jujur dan adil
4.1.3 Sopan . sa ntu n. sabar.
dan ramah

4.2.1 Mengikuti prosedur

yang tinggi

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2 .6
5. Kompetensi
Sosial

5.1 Membangun
Hubungan sosial

.

5.2 Membangun
Komunikasi

6. Kompetensi
Pengembangan
Profesi

6.1 Mengembangkan

kerja
Mengupayakan hasil
kerja yang bermutu
Bertindak secara tepat
Fokus pada tugas
yang diberikan
Meningkatkan kinerja
Melakukan evaluasi
diri

5.1.1 Berinteraksi dengan
komunitas
sekolah/madrasah
5.1.2 Bekerja sama dengan
komunitas
sekolah/madrasah

5.2.1 Memberikan jasa
untuk komunitas
sekolah/madrasah
5.2.2 Mengintensifkan
komun ikasi internal
dan eksternal

6.1.1 Membuat karya tulis .
di bidang ilmu
perpustakaan dan
informasi
6.1.2 Meresensi dan
meresume buku
6.1.3 Menyusun pedoman
dan petunjuk teknis di
bidang ilmu
perpustakaan dan
informasi

ilmu

•

•

•

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI
•

SUB·KOMPETENSI
6.1.4 Membuat indeks
6.1.5 Membuat bibliografi
6.1.6 Membuat abstrak

6.2 Menghayati etika
profesi

6 .2.1 Menerapkan kode etik
profesi
6.2.2 Menghormati hak atas
kekavaan intelektual
6.2.3 Menghormati privasi
pengguna

6 .3 Menunjukkan
kebiasaan
membaca

6.3.1

Menyediakan waktu
untuk membaca
setiap hari
6.3.2 Gemar membaca

2. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

DIMENSI
KOMPETENSI

1.

Kompetensi
Manajerial
.

KOMPETENSI
1.1 Melaksanakan
kebijakan

SUB·KOMPETENSI
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1 .1.4

Melaksanakan
pengembangan
perpustakaan
Mengorganisasi
sumber daya
perpustakaan
Melaksanakan fungsi,
tugas, dan program
perpustakaan
Mengevaluasi
program dan kinerja
perpustakaan

1.2 Melakukan
perawatan koleksi

1.2.1 Melakuk,!n perawatan
preventif
1.2.2 Melakukan perawatan
kuratif

1.3 Melakukan
pengelolaan
anggaran dan
keuangan

1.3.1 Membantu menyusun
anggaran
perpustakaan

DIMENSI
KOMPETENSI

I{OMPETENSI
•

2. Kompetensi
Pengelolaan
Informasi

SUB·KOMPETENSI
1.3.2 Menggunakan
anggaran secara
efisien , efektif, dan
bertan ung jawab
1.3.3 Melaksana kan
pelaporan
penggunaan
keuangan dan
anggaran

2. 1 Mengembangka n
koleksi
perpustakaan
sekola h/mad rasah

2.1.1 Memiliki pengetahuan
menqenai penerbitan
2.1 .2 Memiliki pengetah uan
tentang karya sastra
Indonesia dan dunia
2.1.3 Memiliki pengetahuan
tentang sumber
biografi tokoh nasional
dan dunia
2.1.4 Menggunakan
berbagai alat bantu
seleksi untuk
pemilihan materi
perpustakaan
2.1.5 Berkoordinasi dengan
tenaga pendidik
bidang studi terkait
dalam pemilihan
materi perpustakaan
2.1.6 Melakukan
pemesanan ,
penerimaan , dan
pencatatan

2.2 Melakukan
.
.
pengorgamsaslan
informasi

2.2.1 Membuat deskripsi
bibliografis
(pengatalogan ) sesuai
dengan standar
nasional
2.2.2 Menentukan deskripsi
subjek dan
menggunakan Dewey
Decimal Classification
edisi rinqkas
2.2.3 Menggunakan daftar
tajuk subjek dalam
bahasa Indonesia

•

•

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

•

•

3. Kompetensi
Kependidikan

SUB· KOMPETENSI
2.2.4 Menjajarkan kartu
katalog
2.2.5 Memanfaatkan
teknolog i untuk
pengorganisasian
informasi dan
penelusuran

2.3 Memberikan jasa
dan sumber
informasi

2.3.1 Memberikan layanan
baca di tempat
2.3.2 Memberikan jasa
informasi dan
referensi
2.3.3 Menyelenggarakan
jasa sirku lasi
'(peminiaman buku)
2.3.4 Memberikan
bimbingan
penggunaan
perpustakaan bagi
komunitas
sekolah/madrasah
2.3.5 Melakukan kerja sama
dengan perpustakaan
lain

2.4 Menerapkan
teknologi informasi
dan komunikasi

2.4.1 Membimbing
komunitas
sekolah/madrasah
dalam penggunaan
teknologi informasi
dan komunikasi
2.4.2 Menggunakan
teknologi informasi
dan komunikasi sesuai
dengan kebutuhan

3.1 Memiliki wawasan
kependidikan

3.1.1 Memahami tujuan dan
fungsi sekolahl
madrasah dalam
konteks pendidikan
nasional
3.1.2 Memahami kebijakan
pengembangan
kurikulum yang
berlaku

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

,

3,1.3 Memahami peran
perpustakaan sebagai
sumber belaiar
3.1.4 Memfasilitasi peserta
didik untuk belajar
mandiri
3.2 Mengembangkan
keterampilan
memanfaatkan
informasi

3.2 .1 Menganalisis
kebutuhan informasi
komunitas
sekolah/mad rasah
3.2.2 Memanfaatkan
teknologi informasi
dan komu nikasi untuk
memfasilitasi proses
pembelajaran
3.2. 3 Membantu komunitas
sekolah/madrasah
menggunakan sumber
informasi secara
efektif

3.3 Melakukan
promosl
perpustakaan

3.3.1 Menginformasikan
kepada komunitas
sekolahl madrasah
tentang materi
perpustakaan yang
baru
3.3.2 Membimbing
komunitas
sekolah/madrasah
untuk memanfaatkan
koleksi perpusta kaan
3.3.3 Mengorganisasi
pajangan dan
pameran .materi
perpustakaan
3.3.4 Membuat dan
menyebarkan med ia
..
promosl Jasa
perpustakaan

3.4 Memberika n
bimbingan literasi
informasi

3.4.1 Mengidentifikasi
kemampuan dasar
literasi informasi
pengguna

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

,

3.4.2 Menyusun panduan
dan materi bimbingan
literasi informasi
sesuaidengan
kebutuhan pen una
3.4 .3 Membimbing
pengguna mencapal
literasi informasi
3.4 .4 Mengevaluasi
pencapaian bimbingan
literasi informasi
3.4.5 Memotivasi dan
mengembangkan
minat baca komunitas
sekolah/madrasah

4. Kompetensi
Kepribadian

5. Kompetensi
Sosial

4.1 Memiliki integritas
yang tinggi

4.1 .1 Disiplin , bersih , dan
rapi
4 .1.2 Jujur dan adil
4 .1.3 Sopan , santun , sabar,
dan ramah

4 .2 Memiliki etos kerja
yang tinggi

4 .2.1
4 .2.2
4 .2.3
4 .2.4
4 .2.5
4.2.6

5.1 Memba ngun
Hubungan sosial

5.1.1 Berinteraksi dengan
komunitas
sekolah/madrasah
5.1.2 Bekerja sama dengan
komunitas
sekolah/madrasah
.

5.2 Membangun
Komunikasi

5.2.1 Memberikan jasa
untuk komunitas
sekolah/madrasah
5.2 .2 Mengintensifkan
komunikasi internal
dan eksternal

Mengikuti prosedur
Mengupayakan hasil
Bertindak secara tepat
Fokus pada tugas
Meningkatkan kinerja
Melakukan evaluasi
diri

•

DIMENSI
KOMPETENSI

6. Kompetensi
Pengembangan
Profesi

KOMPETENSI
•

6.1 Mengembangkan
ilmu

SUB-KOMPETENSI
6.1.1 Membuat karya tulis di
bidang ilmu
perpustakaan dan
informasi
6.1.2 Meresensi dan
meresume buku
6.1.3 Menyusun pedoman
dan petunjuk teknis
ilmu perpustakaan dan
informasi
6 .1.4 Membuat indeks
6.1 .5 Membuat biblioQrafi
6.1 .6 Membuat abstrak

.

6 .2 Menghayati etika
profesi

6.2.1 Menerapkan kode etik
profesi
6.2.2 Menghormati hak atas
kekayaan intelektual
6.2.3 Menghormati privasi
pengguna

6.3 Menunjukkan
kebiasaan
membaca

6.3.1 Menyediakan waktu
untuk membaca setiap
hari
6.3.2 Gemar membaca

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TID.
BAM BANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya .
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

•

Lampiran 3

Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia Tanggal 21 Desember 2010,
Perihal Penyampaian Laporan Pengelolaan Urusan
Wajib Bidang Perpustakaan

•

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 21 Desember 2010
Nomar
Sitat
Lampiran
Penhal

: 041 / 499 4
: SEGERA

.• -

: Penyampaian Lapora" Pengelolaan
Urusan Wajib Bidang Perpustakaan

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubemur
2. Sdr. Bupati/Watikota
di SELURUH INDONESIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar. 41 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tatake~a Kementerian Dalam Nageri dan Undang undang Nomar: 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan serta Peraturan
Pemerintah Nomar
38
tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Oaerah Provinsi dan Pemerintah Oaerah
Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan salah
satu urusan wajib. Bersama ini disampaikan bahwa Perpustakaan Pusat
Negeo
akan
Penerangan
Sekretariat
Jendral
Kementerian Dalam
menyusun Strategi Percepatan Pengembangan Perpustakaan Umum
Daerah.
Pengembangan dan pembinaan perpustakaan dilakukan secara
simullan dan koordinatif di Tingkat Pusat. Provinsi. Kabupaten I Kola
dengan pola pembinaan sebagai berikut : (1) . Pemerintah Pusat bertugas
mendorong
pengembangan
serta
melakukan
pengkajian terhadap
Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): (2).
perpustakaan di
Badan / KanlorIUPTD perpustakaan Provinsi mempunyai tugas mendorong
dan melakukan pengembangan perpustakaan yang berada dalam wilayah
kewenangannya: (3) . Perpustakaan umum Kabupaten / Kota melaksanakan
ke
pengembangan
perpustakaan
di tingkat Kecamatan
sampai
Desa/Kelurahan. Selanjutnya perlu adanya kajian dan pemetaan yang
ber1<ait deng.n hal sebagai benkut : (1). Kond isi 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
dengan
pengelolaan
perpustakaan
untuk segera menyusun dan
menyampaikan laporan kepada kami hal-hal sebagai berikut :
A.

12 (dua belas) komponen utama / aspek fungsi pembinaan dalam
(1).
penyelenggaraan
perpuslakaan
yaitu
sebagai
berikut
Organisasilkelembagaan, (2). Teknologi Informasi/SIM, (3). Gedung
dan ruang perpustakaan, (4). Koleksi, (5). SDM, (6). Peralatan dan
perlengkapan, (7). Layanan, (8). Anggaran dan sumbemya , (9).
Promosi dan peningkalan minat baca, (10). Ke~a sama, (11).
Manajemen, dan (12) . Pelestarian;

B.

Laporan pennasalahan aktual yang terjadi dan alternative solusinya yang
oleh
Pemerintah PusatlPemerintah Daerah
dapat
dilakukan
Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

•

-2-

C.

Laporan dlmaksud dlklrimkan kepada Perpustakaan Pusal Penerangan
Sekratarial Jendral Kemenlerien Dalam Negerl, Jln. Medan Merdeka
Uta'll Nomor 7 Jakarta Pusall melalul lelp/lax. (021) 3842021, atau
3450038 psi 234712358/hp
0815 811 90 80, a-mail :
andikrismoni@yahoo.co.id

dan

arisonodepen@gmai1.com ,

sebelum

tanggal 31 Januan 2011.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

An . MENTERI DALAM NEGERI

,

Tembusan Ylh :
8apak Menlen Dalam Negeri (sebagai laporan)

•

