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KATA PENGANTAR

Dengan terbitnya Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/
12/2002

tentang

Jabatan

Fungsional

Pustakawan

dan

Angka

Kreditnya, kemudian dilengkapi dengan Keputusan Bersama Kepala
Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
yang

memuat

pelaksanaan

aturan-aturan

jabatan

pokok

fungsional

yang

harus

Pustakawan

diikuti

sesuai

dalam

Keputusan

MENPAN tersebut. Selanjutnya sebagai acuan pelaksanaan teknis
aturan tersebut, telah diterbitkan Keputusan Kepala Perpustakaan
Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara RI Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas
Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan
Angka Kreditnya berimbas terhadap ketentuan tentang pengangkatan
Pustakawan. Selain itu, setelah Petunjuk Teknis diberlakukan sekitar 4
tahun,

Pustakawan

masih

mengalami

hambatan/kendala

dalam

mengimplemantasikan atauran/ketentuan petunjuk teknis tersebut,
sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di antara Pustakawan, tim
penilai, dan bagian kepegawaian. Dengan latar belakang itu, maka
Perpustakaan Nasional RI menganggap perlu merevisi petunjuk teknis
tersebut

agar

dapat

memperlancar

pelaksanaannya.

Diharapkan

dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini Pustakawan tidak lagi mengalami
kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan yang ada dalam
keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002.
Kepada tim penyusun yang telah membantu penyusunan naskah
hingga terbitnya Petunjuk Teknis ini, kami sampaikan penghargaan
yang

sebesar-besarnya.

Apabila

masih
i

terdapat

hal-hal

yang

memerlukan
menghubungi

penjelasan
Pusat

lebih

lanjut,

Pengembangan

para

pembaca

Pustakawan,

dapat

Perpustakaan

Nasional RI, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta 10110,
Telepon

(021)

3455611,

e-mail

:

pusatpustakawan@yahoo.com.

Petunjuk Teknis ini juga dapat diturunkan melalui web kami :
http://pustakawan.pnri.go.id.
Jakarta,

2 Mei 2010

Kepala Perpustakaan Nasional RI,

Dady P. Rachmananta
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PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DAN ANGKA KREDITNYA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa

dengan

berlakunya

Peraturan

Menteri

Aparatur

Negara

Nomor

Pendayagunaan

PER/60/M.PAN/6/2005

tentang

Perubahan

atas

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang
Jabatan Fungsional

dan Angka Kreditnya, maka

perlu adanya penyesuaian;
b. bahwa

dalam

Nasional

Keputusan

Kepala

Perpustakaan

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk

Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya

masih

memerlukan

penjelasan

lebih

lanjut sehingga perlu disempurnakan;
c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam huruf a dan huruf b,

menetapkan
Fungsional

pertimbangan sebagaimana

kembali

Petunjuk

Pustakawan

dan

perlu

Teknis
Angka

Jabatan
Kreditnya

dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional;
Mengingat

: 1. Keputusan Presiden

Nomor 103

Tahun

2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan

Organisasi

vii

dan

Tata

Kerja

Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit

Organisasi

dan

Tugas

Eselon

I

Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan
atas

Ketentuan

Lampiran

I

dan

Lampiran

II

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23
Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang
Petunjuk

Pelaksanaan

Jabatan

Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional RI;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DAN ANGKA KREDITNYA.

viii

Pasal 1
Petunjuk

Teknis

Jabatan

Fungsional

Pustakawan

dan

Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud, diuraikan lebih
lanjut dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Petunjuk

Teknis

Jabatan

Fungsional

Pustakawan

dan

Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan

ketentuan

kekeliruan

akan

apabila
diadakan

dikemudian
perbaikan

hari

terdapat

sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2008

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DADY P. RACHMANANTA
Tembusan :
1.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2.

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;

4.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

5.

Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Perpustakaan Nasional RI.

ix

BAB I
PENDAHULUAN

Jabatan fungsional Pustakawan pertama kali diatur dengan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988
tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, dan kemudian direvisi
terakhir

dengan

Keputusan

MENPAN

Nomor

132/KEP/M.PAN/12/2002

tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Keputusan
MENPAN tersebut, masih ada beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan
lebih lanjut agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh para
Pustakawan dan anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan serta
pihak lain yang terkait. Karena itu Perpustakaan Nasional RI sebagai
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan perlu merevisi Keputusan
Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya ini
dapat dijadikan pedoman bagi Pustakawan, tim penilai, dan pejabat lain
yang terkait. Dengan pedoman ini diharapkan dapat menyamakan persepsi
di antara pihak yang terkait sehingga pelaksanaan pengembangan jabatan
fungsional Pustakawan berjalan secara optimal.
Cakupan bahasan dalam Petunjuk Teknis ini meliputi :
A. Latar

belakang

penyusunan

Petunjuk

Pustakawan dan Angka Kreditnya.
B. Jabatan fungsional Pustakawan.
C. Kegiatan Pustakawan.
D. Pembinaan karier Pustakawan.
E. Angka kredit Pustakawan.
F. Tim Penilai Pustakawan.
G. Ketentuan Peralihan.
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Teknis

Jabatan

Fungsional

BAB II
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

A. PENGERTIAN
1. Jabatan fungsional tertentu

adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil

dalam

suatu

satuan

organisasi

yang

dalam

pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan
dengan angka kredit.
2. Pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk

melakukan

kegiatan

kepustakawanan

pada

unit-unit

perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) di instansi
pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.
3. Pustakawan Tingkat Terampil adalah Pustakawan yang memiliki
dasar pendidikan

untuk pengangkatan pertama kali serendah-

rendahnya Diploma perpusdokinfo atau Diploma bidang lain yang
disetarakan.
4. Pustakawan Tingkat Ahli adalah Pustakawan yang memiliki dasar
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya
Sarjana Strata 1 (S1) perpusdokinfo atau Sarjana bidang lain yang
disetarakan.
5. Diploma bidang lain yang disetarakan adalah D2, D3 selain bidang
perpusdokinfo ditambah lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat
Terampil yang kualifikasinya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
6. Sarjana bidang lain yang disetarakan adalah Diploma IV/Sarjana
Strata 1 (S1) selain bidang perpusdokinfo ditambah lulus Diklat
Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang kualifikasinya ditetapkan oleh
Perpustakaan Nasional.
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7. Kepustakawanan

adalah

ilmu

dan/atau

profesi

di

bidang

perpusdokinfo.
8. Unit Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi yang selanjutnya
disebut unit perpusdokinfo adalah unit kerja yang memiliki sumber
daya manusia,

ruangan/tempat khusus dan koleksi bahan pustaka

sekurang-kurangnya 1.000
judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi
perpustakaan yang bersangkutan serta dikelola menurut sistem
tertentu.
9.

Tim

penilai

angka

kredit

jabatan fungsional Pustakawan yang

selanjutnya disebut tim penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan

oleh

pejabat

yang

berwenang

untuk

membantu

penetapan angka kredit Pustakawan.
10. Angka kredit adalah angka

yang diberikan berdasarkan penilaian

atas prestasi yang telah dicapai oleh Pustakawan dalam mengerjakan
butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk
pangangkatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
11. Instansi

Pembina

Jabatan

Fungsional

Pustakawan

adalah

Perpustakaan Nasional RI.
12. Pekerjaan kepustakawanan adalah kegiatan utama dalam lingkungan
unit perpusdokinfo yang meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan
dan pengelolaan bahan pustaka/sumber informasi, pendayagunaan
dan pemasyarakatan informasi, baik dalam bentuk karya cetak,
karya rekam maupun multi media, serta kegiatan pengkajian atau
kegiatan

lain

untuk

pengembangan

perpusdokinfo,

termasuk

pengembangan profesi.
13. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk
memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
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14. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber
informasi adalah kegiatan kepustakawanan untuk mengembangkan,
mengolah, menyimpan, dan melestarikan bahan pustaka secara
sistematis agar dapat diakses dan digunakan secara optimal untuk
layanan perpustakaan.
15. Pemasyarakatan perpusdokinfo adalah kegiatan mensosialisasikan
kepustakawanan dan atau mempromosikan jasa maupun produk
perpusdokinfo

kepada

masyarakat

melalui

pemberian

penjelasan/keterangan baik secara lisan, tulisan maupun visual
dalam upaya pemberdayaan perpustakaan secara optimal.
16. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo adalah kegiatan ilmiah
untuk mencari data/informasi tentang kondisi dan permasalahan
yang ada dan dapat digunakan sebagai masukan, koreksi dan
pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja perpusdokinfo.
17. Pengembangan

profesi

adalah

pengembangan

pengetahuan,

keahlian, keterampilan, sikap dan bakat yang bermanfaat bagi
profesi Pustakawan dalam melaksanakan tugas.
18. Rencana operasional yang selanjutnya disebut ROP adalah rancangan
program setiap kegiatan yang memuat latar belakang, tujuan,
sasaran,

keluaran,

metodologi/prosedur

kerja

dan

jadwal

pelaksanaan yang akan dikerjakan oleh Pustakawan untuk kurun
waktu tertentu dan disetujui oleh pimpinan unit kerja Pustakawan
atau pejabat yang ditunjuk.
19. Kegiatan penunjang kepustakawanan adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pustakawan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok.
20. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK
adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh
pustakawan dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun
waktu tertentu untuk dinilai.

4

21. Penilaian Angka Kredit Pustakawan adalah proses evaluasi dan
verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap DUPAK yang
diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit

prestasi yang

dicapai Pustakawan.
22. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah
pengakuan formal secara tertulis oleh pejabat yang berwenang
terhadap angka kredit Pustakawan setelah dilakukan penilaian.
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B. JENJANG

JABATAN,

PANGKAT

(GOLONGAN/RUANG)

DAN

ANGKA

KREDIT

No

1

Jabatan

Pustakawan Tingkat
Terampil
a. Pustakawan Pelaksana

Pangkat (Gol/Ruang)

Pengatur Muda Tk I (II/b)

Persyaratan Angka
Kredit Kenaikan
Pangkat/Jabatan
Kumulatif
Per
Minimal
Jenjang

40
20

Pengatur (II/c)

60
20

Pengatur Tk I (II/d)

80
20

b. Pustakawan Pelaksana
Lanjutan

Penata Muda (III/a)

100

Penata Muda Tk I (III/b)

150

50
50

c. Pustakawan Penyelia

Penata (III/c)

200
100

2

Penata Tk I (III/d)

300

Penata Muda (III/a)

100

Pustakawan Tingkat Ahli
a. Pustakawan Pertama

50
Penata Muda Tk I (III/b)

150

Penata (III/c)

200

50
b. Pustakawan Muda

100
Penata Tk I (III/d)

300

Pembina (IV/a)

400

100
c. Pustakawan Madya

150
Pembina Tk I (IV/b)

550

Pembina Utama Muda (IV/c)

700

Pembina Utama Madya (IV/d)

850

150
150
d. Pustakawan Utama

200
Pembina Utama (IV/e)
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BAB III
KEGIATAN PUSTAKAWAN

A. UNSUR KEGIATAN
Unsur kegiatan Pustakawan yang dinilai terdiri atas unsur utama
dan unsur penunjang yang masing-masing meliputi :
1. Unsur Utama terdiri dari :
a. Pendidikan;
b. Pengorganisasian

dan

pendayagunaan

koleksi

bahan

pustaka/sumber informasi;
c. Pemasyarakatan perpusdokinfo;
d. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo;
e. Pengembangan profesi.
2. Unsur Penunjang terdiri dari :
a. Mengajar;
b. Melatih;
c. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis
dan disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo;
d. Memberikan

konsultasi

teknis

sarana

dan

prasarana

perpusdokinfo;
e. Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan sejenisnya di
bidang kepustakawanan;
f.

Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan;

g. Melakukan lomba kepustakawanan;
h. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
i.

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;

j.

Menyunting risalah pertemuan ilmiah;

k. Peran serta dalam tim penilai jabatan Pustakawan.
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B. TUGAS POKOK
Tugas pokok adalah tugas kepustakawanan yang wajib dilakukan
oleh setiap Pustakawan sesuai jenjang jabatannya.
1. Tugas pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi :
a. Pengorganisasian

dan

pendayagunaan

koleksi

bahan

koleksi

bahan

pustaka/sumber informasi;
b. Pemasyarakatan perpusdokinfo;
2. Tugas pokok Pustakawan Tingkat Ahli meliputi :
a. Pengorganisasian

dan

pendayagunaan

pustaka/sumber informasi;
b. Pemasyarakatan perpusdokinfo;
c. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo.

C. UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN PUSTAKAWAN
1. Pendidikan
Pendidikan dalam jabatan fungsional Pustakawan meliputi :
a. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah
Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah adalah
lulus pendidikan formal di perguruan tinggi yang diakui
Departemen Pendidikan Nasional. Ijazah yang dapat dinilai,
adalah ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang
dikeluarkan dari sekolah/perguruan tinggi negeri/swasta,
dari dalam negeri yang diakui oleh Departemen Pendidikan
Nasional atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui
sederajat.
Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah yang dinilai
1). Pendidikan formal perpustakaan
a) S1, S2, S3.
b) D2, D3, Sarjana Muda.
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2). Pendidikan formal non perpustakaan
a) S1, S2, S3
¾ S1, S2, atau S3 ditambah mengikuti dan lulus
Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli.
¾ S1, S2, atau S3 ditambah mengikuti dan lulus
Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat Alih Jalur).
b) Diploma dan Sarjana Muda
¾ D2, D3, atau Sarjana Muda ditambah mengikuti
dan

lulus

Diklat

Calon

Pustakawan

Tingkat

Terampil.
Satuan hasil : ijazah
Bukti fisik
Foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang
mengeluarkan ijazah atau pejabat yang berwenang.
Pemberian angka kredit :
1). Pendidikan formal perpustakaan :
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang perubahan
atas

ketentuan

Peraturan
tentang

Lampiran

Menteri

I

dan

Pendayagunaan

atau

Lampiran

Aparatur

II

Negara

Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, nilai

angka kredit yang diberikan :
a) Ijazah S1 dinilai 100 angka kredit
b) Ijazah S2 dinilai 150 angka kredit
c) Ijazah S3 dinilai 200 angka kredit
Untuk ijazah Sarjana Muda dan Diploma masih mengacu
pada Keputusan Menpan No. 132/KEP/M.PAN/12/2002
tentang

Jabatan

Fungsional

Pustakawan

dan

Angka

Kreditnya, nilai angka kredit yang diberikan :
a) Ijazah D3 dan Sarjana Muda dinilai 60 angka kredit
b) Ijazah D2 dinilai 40 angka kredit
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2). Pendidikan formal non perpustakaan
a) S1, S2, S3
¾ S1, S2, atau S3 ditambah mengikuti dan lulus
Diklat

Calon

Pustakawan

Tingkat

Ahli

untuk

pengangkatan pertama dalam jabatan Pustakawan
Tingkat Ahli.
¾ S1, S2, atau S3 ditambah mengikuti dan lulus
Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat Alih Jalur)
bagi Pustakawan Tingkat Terampil yang alih jabatan
ke Pustakawan Tingkat Ahli diakui sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b) Diploma dan Sarjana Muda
¾ D2, D3 atau Sarjana Muda ditambah mengikuti dan
lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil
untuk

pengangkatan

pertama

dalam

jabatan

Pustakawan Tingkat Terampil.
Contoh :
Bismo, lulus S1 bidang perpustakaan. Ijazah S1 yang
bersangkutan belum pernah diajukan untuk dinilai oleh
tim penilai,

maka

ijazah

yang

bersangkutan

diberi

nilai 100 angka kredit, sedangkan Anton lulus S1 bidang
hukum ditambah Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli,
ijazah

beserta

sertifikat

diklat

diakui

sebagai

satu

kesatuan dan diberi nilai sama sebesar 100 angka kredit.
3). Pendidikan formal lebih tinggi yang diperoleh
menduduki

setelah

jabatan fungsional, diberikan angka kredit

sebesar angka kredit gelar/ijazah yang baru dikurangi
angka

kredit

diperhitungkan

dari

ijazah

pada

Pustakawan.
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sebelumnya

saat

yang

menduduki

sudah
jabatan

Contoh :
Aminullah

seorang

Pustakawan

Tingkat

Terampil

memiliki ijazah D2 dan pernah dinilai serta dicantumkan
dalam keputusan kepangkatan/jabatan terakhir. Yang
bersangkutan

kemudian

bersekolah/kuliah

lagi

dan

mendapat ijazah Sarjana (S1) bidang perpustakaan. Oleh
karena yang bersangkutan telah menggunakan ijazah D2
dalam pengangkatan jabatan dengan angka kredit 40,
maka angka kredit tambahan yang diperolehnya adalah
100 - 40 = 60 angka kredit.
4). Pendidikan formal S1/S2 bidang perpusdokinfo yang
diperoleh pustakawan setara dengan pendidikan S1/S2
bidang

non

perpustakaan

Pustakawan

Tingkat

ditambah

Diklat

Calon

Ahli/Penyetaraan

yang

sudah

digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan
Pustakawan Tingkat Ahli, angka kreditnya disetarakan
dengan diklat pola 960 jam atau lebih sebesar 15 angka
kredit sebagai unsur utama.
Contoh :
¾

Helena

seorang

pendidikan

S1

Pustakawan

Pustakawan

Hukum

Tingkat

bersangkutan

dan

Ahli.

mendapatkan

Pertama dengan
lulus

Sambil

Diklat

Calon

bekerja

yang

beasiswa

mengikuti

pendidikan program S1 bidang perpustakaan. Ijazah
S1 bidang perpustakaan yang diperoleh tersebut
diperhitungkan sebagai diklat yang setara dengan
diklat pola 960 jam atau lebih yaitu sebesar 15 angka
kredit sebagai unsur utama.
¾

Indrawati seorang Pustakawan Tingkat Ahli yang
bekerja

di

salah

satu

perpustakaan

Departemen

Kesehatan, pengangkatan pertama dalam jabatan
fungsional Pustakawan menggunakan
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pendidikan S2

bidang

non

perpustakaan

Pustakawan

Tingkat

kemampuannya
mengikuti

Ahli.

yang
Ijazah

Diklat

Untuk

program
yang

Calon

meningkatkan

bersangkutan

pendidikan

perpustakaan.

ditambah

ditugaskan
S2

bidang

diperolehnya

diper-

hitungkan sebagai diklat yang setara dengan diklat
pola 960 jam atau lebih yaitu sebesar 15 angka kredit.
5). Pendidikan formal (S1) bidang non perpusdokinfo yang
sudah diperhitungkan angka kreditnya sebagai unsur
penunjang,

apabila

Pustakawan

yang

bersangkutan

mengikuti Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat Alih
Jalur),

penghitungan

angka

kredit

ditetapkan

setara

dengan S1 Perpusdokinfo (100 angka kredit) dikurangi 5
angka kredit yang sudah diperhitungkan sebelumnya.
Contoh :
John Lumintang seorang Pustakawan Tingkat Terampil
jenjang jabatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan, yang
ditugaskan

di

salah

satu

perpustakaan

Departemen

Keuangan, memiliki pendidikan D2 bidang perpustakaan.
Untuk meningkatkan kemampuannya yang bersangkutan
mengambil program S1 bidang keuangan. Ijazah S1 ini
diusulkan dalam pengajuan DUPAK dan dihargai sebagai
unsur penunjang. Agar dapat alih jabatan ke Pustakawan
Tingkat Ahli, yang bersangkutan kemudian mengikuti
Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat Alih Jalur). Ijazah
S1 bidang keuangan ditambah Diklat Alih Jalur tersebut
diperhitungkan setara dengan S1 Perpusdokinfo (100
angka kredit). Perhitungan angka kreditnya adalah :
Pendidikan S1
Pendidikan D2

= 100
= 40 60

Pendidikan yang sudah diperhitungkan
di unsur penunjang
=
Jumlah angka kredit yang diakui
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_5 55

6). Pendidikan formal yang belum pernah digunakan, dapat
diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat yang
bersangkutan

meskipun

diperoleh

sebelum

periode

penilaian prestasi Pustakawan.
Contoh :
Suhendar seorang Pustakawan Tingkat Ahli kuliah lagi dan
lulus pada tanggal 1 Juli 2005. Namun karena suatu hal
ijazah baru dapat diambil pada Desember 2005, padahal
pada bulan Nopember 2005 adalah waktu penilaian
dimana Pustakawan tersebut termasuk salah satu yang
telah

memperoleh

penetapan

angka

kredit

kenaikan

jabatan/pangkat.
Oleh karena ijazah yang diperoleh belum diajukan dalam
penilaian, maka ijazah tersebut dapat diajukan dan diberi
angka kredit sesuai ketentuan pada periode penilaian
berikutnya untuk kenaikan jabatan/pangkat Pustakawan
yang bersangkutan.
b. Pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawanan
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
Pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawanan dalam
jabatan fungsional Pustakawan meliputi :
1) Diklat fungsional Pustakawan, adalah diklat di bidang
perpusdokinfo

yang

dilaksanakan

untuk

mencapai

persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan
jenjang jabatan fungsional Pustakawan yang kurikulum
dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) nya
ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI selaku instansi
pembina jabatan fungsional Pustakawan.
Diklat fungsional Pustakawan terdiri dari :
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¾ Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli
Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan
keahlian dasar kepustakawanan sebagai syarat bagi
Pegawai

Negeri

Sipil

dalam

melaksanakan

tugas

sebagai Pustakawan Tingkat Ahli.
¾ Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil
Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan
keterampilan dasar kepustakawanan sebagai syarat
bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas
sebagai Pustakawan Tingkat Terampil.
¾ Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat Alih Jalur)
Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan
keahlian

sebagai

syarat

bagi

Pustakawan

Tingkat

Terampil untuk diangkat menjadi Pustakawan Tingkat
Ahli.
2) Diklat teknis, adalah diklat yang dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan
untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil pada suatu
unit perpusdokinfo yang diselenggarakan oleh lembaga
Diklat.
Contoh :
¾ Diklat etika layanan
¾ Diklat tenaga penyusun bibliografi
¾ Diklat pengelola perpustakaan
¾ Diklat penelusuran informasi
¾ Dll.
Satuan hasil : STTPP/sertifikat
Bukti fisik :
Foto

kopi

STTPP/sertifikat

yang

dilegalisir

penyelenggara diklat atau pejabat yang berwenang.
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oleh

Pemberian angka kredit
a) Angka kredit diberikan sesuai dengan ketentuan sub
unsur pendidikan dan pelatihan kepustakawanan pada
rincian

kegiatan

pustakawan

Lampiran

I

dan

II

Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002.
b) Pendidikan dan pelatihan yang dapat dinilai adalah
diklat yang belum pernah diajukan untuk penilaian.
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Pustakawan dan Teknis
Kepustakawanan

berpedoman

pada

Keputusan

Kepala

Perpustakaan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006
tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Diklat

Fungsional

Pustakawan dan Teknis Kepustakawanan.
Sebagai instansi Pembina jabatan Pustakawan, Perpustakaan
Nasional

RI

melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

terhadap pendidikan dan pelatihan fungsional Pustakawan
dan teknis kepustakawanan yang diselenggarakan oleh
instansi lain.

2. PENGORGANISASIAN

DAN

PENDAYAGUNAAN

KOLEKSI

BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI
Kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan
pustaka/sumber informasi meliputi: pengembangan koleksi,
pengolahan bahan pustaka, penyimpanan dan pelestarian bahan
pustaka, serta pelayanan informasi.
a. Ketentuan umum
1) Pelaksanaan tugas pengorganisasian dan pendayagunaan
koleksi

bahan

pustaka/sumber

informasi,

harus

berdasarkan surat tugas atau uraian tugas yang diberikan
oleh ketua kelompok jabatan fungsional Pustakawan atau
pejabat

yang ditunjuk. Surat tugas diterbitkan/dibuat

untuk :
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a)

Kegiatan rutin berupa surat tugas bagi Pustakawan
yang ditempatkan pada suatu unit kerja untuk kurun
waktu tertentu, misalnya 1 (satu) tahun. Dalam hal
ini surat tugas cukup dibuat (1) satu kali dengan
menyebutkan kegiatan apa saja yang dikerjakan.

b)

Kegiatan tidak rutin atau paket kegiatan berupa surat
tugas

atau

Keputusan

ditugaskan/ditunjuk
tertentu

yang

bagi

untuk

bukan

Pustakawan

melakukan

kegiatan

rutin,

yang

kegiatan
misalnya

kegiatan proyek yang melibatkan semua Pustakawan.
Surat

tugas/Keputusan

harus

menyebutkan

jenis

kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Surat tugas ini
juga berlaku untuk kegiatan yang dikerjakan di luar
jam kerja (kerja lembur).
c)

Kegiatan yang dikerjakan di perpustakaan di luar
instansi Pustakawan yang bersangkutan berupa surat
tugas yang dilengkapi dengan :
(1) Surat

permohonan

bantuan

tenaga

dari

perpustakaan di luar instansi Pustakawan yang
bersangkutan.
(2) Berdasarkan surat permohonan tersebut, atasan
langsung Pustakawan mengeluarkan surat tugas
bagi Pustakawan yang bersangkutan dengan
menyebutkan

jenis

kegiatan

dan

waktu

pelaksanaan.
Contoh surat tugas lihat Anak Lampiran 1.
2) Setelah selesai melaksanakan tugas, Pustakawan harus
membuat laporan hasil kegiatan yang didukung bukti
fisik

kegiatan

kerja/pejabat

yang
yang

disahkan
ditunjuk

di

oleh

pimpinan

tempat

unit

Pustakawan

tersebut bekerja. (contoh laporan kegiatan lihat Anak
Lampiran 2 dan 3, sedangkan bukti fisik kegiatan dapat
dilihat pada Anak Lampiran 4 s.d. 19 penjelasan masingmasing kegiatan pada Bab III).
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3) Hasil

pelaksanaan

pengorganisasian

tugas

dan

pustaka/sumber

butir

kegiatan

pendayagunaan

informasi

harus

dalam

koleksi

bahan

dirangkum

dalam

laporan prestasi kerja harian dan bulanan atau paket
kegiatan sebagai lampiran DUPAK. (contoh Anak Lampiran
23 dan 24).
4) Pustakawan

dapat

menyusun

rencana

operasional

kegiatan tahunan dan atau per paket kegiatan yang akan
menjadi tanggung jawabnya.
Kegiatan penyusunan ROP merupakan satu kesatuan
proses kegiatan

yang utuh untuk menyusun suatu

rencana kerja, meliputi sub kegiatan

pengumpulan,

pengolahan, dan analisis data serta perumusan rencana
kerja

operasional

(ROP).

Angka

kredit

kegiatan

ini

merupakan jumlah dari angka kredit semua sub kegiatan.
Kegiatan penyusunan ROP yang dikerjakan tim maksimal
dilakukan oleh 3 (tiga) orang. Apabila kegiatan tersebut
dilakukan oleh beberapa Pustakawan secara terpisah,
maka angka kredit

dapat diperhitungkan untuk masing-

masing kegiatan yang dilaksanakan.
Satuan hasil :
Mengumpul data – laporan
Mengolah data

- laporan

Menganalisis dan menyususn ROP – rencana
Bukti fisik :
ROP dan surat tugas dari atasan langsung atau pejabat
yang memberi tugas.
Pemberian angka kredit :
Contoh :
Angka

kredit

penyusunan

ROP

untuk

sub

unsur

pengembangan koleksi :
¾ Apabila

dilaksanakan

0,191 angka kredit.
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satu

orang Pustakawan =

¾ Apabila

dilaksanakan

tim

maksimal

3

orang,

pemberian angka kredit adalah:
- Pengumpul data

= 0,031

- Pengolah data

= 0,085

- Penganalisis/perumus

= 0,075

5) Kegiatan yang merupakan satu kesatuan rangkaian/
tahapan beberapa kegiatan atau sub kegiatan, yang
pelaksanaannya

dilakukan

oleh

satu

orang,

maka

pengajuan bukti fisik hasil kegiatan tersebut cukup berupa
satu surat tugas dan satu laporan paket kegiatan.
Laporan perlu didukung atau dilampiri bukti
masing-masing
yang

fisik dari

hasil butir kegiatan yang disahkan oleh

memberi

tugas.

Perhitungan

angka

kreditnya

merupakan jumlah kumulatif dari hasil kinerja seluruh
rangkaian kegiatan tersebut.
Contoh :
Seorang

Pustakawan

di

unit

pengolahan

melakukan

kegiatan terpadu menentukan tajuk subjek, sekaligus
mengklasifikasi. Angka kredit yang diperoleh dan diajukan
sama dengan jumlah angka kredit hasil kegiatan tajuk
subjek ditambah angka kredit klasifikasi.
b. Pengembangan koleksi
Pengembangan koleksi adalah kegiatan yang ditujukan untuk
menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutahir dan sesuai
kebutuhan pemakai, meliputi kegiatan :
1) Menghimpun alat seleksi bahan pustaka
Menghimpun alat seleksi bahan pustaka adalah kegiatan
mencari dan mengumpulkan katalog penerbit (publisher’s
catalogues)
elektronik

baik
untuk

dalam

bentuk

digunakan

tercetak

sebagai

bahan

maupun
seleksi

buku/bahan pustaka lain yang akan dibeli atau diadakan
oleh perpustakaan.
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Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar

katalog

penerbit

yang

memuat

sekurang-

kurangnya informasi tentang nama penerbit, judul katalog
penerbit, tempat dan waktu penerbitan yang disahkan
oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan

atau

yang

memberi tugas. (Lihat Anak Lampiran 4)
2) Melakukan survei bahan pustaka
Melakukan

survei

bahan

pustaka

adalah

kegiatan

menghimpun informasi bahan pustaka melalui toko buku,
internet,

pameran

dan

pertemuan-pertemuan,

untuk

memperoleh gambaran tentang bahan pustaka yang
relevan

dengan

kebutuhan

perpustakaan

untuk

dibeli/diadakan.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar buku/bahan pustaka lain yang sekurang-kurangnya
memuat informasi tentang pengarang, judul, penerbit,
kota terbit, tahun terbit, jumlah halaman dan harga yang
disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas. (Lihat Anak Lampiran 8)
3) Membuat desiderata
Membuat

desiderata

adalah

kegiatan

membuat

dan

mengumpulkan deskripsi bahan pustaka dalam bentuk
kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan
tertentu baik tercetak maupun elektronik, untuk dijadikan
pertimbangan dalam mengambil keputusan pengadaan
bahan pustaka.
Pembuatan desiderata dapat dihasilkan melalui dua cara,
yaitu menghimpun dan menyeleksi katalog sebagai alat
seleksi atau melakukan survei bahan pustaka. Masingmasing kegiatan tersebut diberikan angka kredit.
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Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar

bahan

pustaka

yang

dibuat

desiderata

yang

sekurang-kurangnya memuat informasi tentang judul,
pengarang, penerbit, dan tahun terbit, yang disahkan oleh
pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas. (Lihat Anak Lampiran 8)
4) Melakukan survei minat pemakai
Melakukan survei minat pemakai adalah kegiatan mulai
dari membuat instrumen, mengumpulkan, mengolah dan
menganalisis data sampai membuat laporan hasil survei
untuk mengetahui bidang/subjek yang diminati atau
dibutuhkan pemakai perpustakaan. Hasil survei digunakan
sebagai

dasar

dalam

pengembangan

koleksi

perpustakaan.
Satuan hasil : instrumen dan laporan
Bukti fisik :
a) Membuat instrumen: berupa instrumen
b) Mengumpulkan data: berupa paket data. (Lihat Anak
Lampiran 6).
c) Mengolah

dan

menganalisis

data:

berupa

naskah

laporan yang memuat tujuan, respon, hasil dan
kesimpulan. (Lihat Anak Lampiran 7).
yang

disahkan oleh

pimpinan unit yang bersangkutan

atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah
instrumen, data, dan hasil survei.
5) Meregistrasi bahan pustaka
Meregistrasi bahan pustaka adalah kegiatan mencatat
identitas bahan pustaka yang diterima
pada

buku

induk

atau

kartu

atau

perpustakaan
sistem simpan

elektronis (digital) serta pembubuhan catatan seperti
nomor induk dan pemberian cap pada bagian tertentu
dalam bahan pustaka.
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Satuan hasil : eksemplar
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka yang diregistrasi yang sekurangkurangnya memuat informasi tentang judul, pengarang,
penerbit, tahun terbit, asal bahan pustaka dan nomor
induk

yang

disahkan

oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan atau yang memberi tugas. (Lihat Anak
Lampiran 5).
6) Menyeleksi bahan pustaka
Menyeleksi

bahan

desiderata

dan

pustaka

adalah

kegiatan

mempertimbangkan

usulan

menilai
untuk

menetapkan bahan pustaka yang perlu diadakan oleh
perpustakaan,

berdasarkan

kebutuhan

dan

kebijakan

yang

sekurang-

pengembangan koleksi perpustakaan.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar

bahan

pustaka

hasil

seleksi

kurangnya memuat informasi tentang judul, pengarang,
penerbit, tahun terbit yang disahkan oleh pimpinan unit
yang bersangkutan atau yang

memberi

tugas. (Lihat

Anak Lampiran 8)
7) Mengevaluasi dan menyiangi koleksi
Mengevaluasi dan menyiangi koleksi adalah kegiatan
mengidentifikasi,

memilih

dan

mengeluarkan

bahan

pustaka dari jajarannya termasuk koleksi elektronik untuk
ditetapkan sebagai bahan pustaka yang perlu dilakukan
penyiangan dan selanjutnya dilakukan penanganan pasca
penyiangan

seperti

disimpan

terpisah,

dihibahkan,

ditukarkan atau dimusnahkan, dan kegiatan ini termasuk
mengeluarkan
pangkalan
(termasuk

kartu

data

katalog

bahan

penanganan
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dan

pustaka

cantuman

yang

terhadap

dalam

bersangkutan.

bahan

pustaka

yang

akan

dijadikan

koleksi

yang

berasal

dari

hibah/hadiah/tukar menukar).
Contoh :
Suatu Perpustakaan memiliki koleksi 5.000 judul. Dari
5.000 judul

tersebut, setelah dilakukan evaluasi dan

penyiangan dihasilkan 25 judul yang harus dikeluarkan
dari koleksi, dan dilakukan penanganan pasca penyiangan
yaitu 10 judul akan dimusnahkan karena sudah tidak
dapat

dipergunakan

dan

15

judul

lainnya

akan

dihibahkan. Jadi, pemberian angka kredit dihitung dari
hasil evaluasi dan penyiangan yaitu 25 judul.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka hasil evaluasi dan penyiangan yang
sekurang-kurangnya memuat informasi tentang judul,
pengarang, penerbit, tahun terbit yang disahkan oleh
pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas. (Lihat Anak Lampiran 8)
c. Pengolahan bahan pustaka
Pengolahan bahan pustaka adalah kegiatan mendeskripsikan
bahan

pustaka

dan

menyiapkan

sarana

temu

kembali

informasi, meliputi kegiatan katalogisasi deskriptif, klasifikasi,
penentuan tajuk subjek dan pengelolaan data bibliografis.
Kegiatan ini terdiri dari :
1) Melakukan verifikasi data bibliografi
Melakukan verifikasi data bibliografi adalah kegiatan
memeriksa

kebenaran

dan

atau

kelengkapan

bibliografis suatu bahan pustaka dengan cara

data

mencari

dan membandingkan informasi pada master file (jajaran
kartu

katalog baik manual maupun

elektronik),

shelflist

pangkalan data

( daftar koleksi menurut rak ),

katalog dalam terbitan dan sejenisnya untuk mengetahui
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apakah

bahan

pustaka

pernah

dimiliki

atau

untuk

mengetahui kebenaran data bibliografis bahan pustaka
tersebut.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka hasil verifikasi yang

memuat

sekurang-kurangnya informasi tentang judul, pengarang,
penerbit, tahun terbit yang disahkan oleh pimpinan unit
yang bersangkutan atau yang

memberi

tugas.

(Lihat

Anak Lampiran 8)
2) Melakukan katalogisasi
Melakukan

katalogisasi

deskripsi

data

adalah

bibliografis

kegiatan

bahan

membuat

pustaka

menurut

standar/peraturan tertentu.
Katalogisasi menghasilkan tiga jenis katalog, yaitu :
a) Katalog

sederhana

yaitu

katalog

yang

hanya

mencantumkan informasi

bibliografi tingkat satu

berdasarkan

Standard

International

Bibliographic

Description (ISBD) atau AACR II serta MARC atau
DUBLIN CORE untuk pangkalan data elektronik yang
meliputi:

judul

sebenarnya,

pengarang,

edisi,

penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan nomor
standar seperti ISBN/ISSN.
b) Katalog kompleks atau juga disebut katalog lengkap
yaitu

katalog

bibliografis

yang

bahan

mencantumkan

pustaka

tingkat

2

informasi
sampai

3

berdasarkan ISBD atau AACR II serta MARC atau
DUBLIN

CORE

untuk

pangkalan

data elektronik

tingkat 1 ditambah informasi penting lainnya, seperti:
judul

pararel

atau

judul

lainnya,

pernyataan

kepengarangan, edisi, tempat terbit pertama, dst.,
penerbit pertama, dst., rincian fisik, judul seri dan sub
seri,

nomor

seri.
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Katalog

kompleks

biasanya

digunakan
termasuk

pada

perpustakaan

perpustakaan

yang

berskala

besar,

memiliki

fungsi

pengawasan bibliografis.
c) Katalog salinan yaitu katalog yang mencantumkan
informasi
Dalam

bahan

pustaka dari Katalog

Terbitan (KDT) atau sumber bibliografi lain

(termasuk
OCLC,

bibliografis
katalog

BLCMP,

elektronik

Bibliofile

dll)

internasional
dengan

atau

seperti
tanpa

menambah informasi yang diperlukan.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka yang dikatalog yang memuat
sekurang-kurangnya

informasi

tentang

judul,

pengarang, penerbit, tahun terbit yang disahkan oleh
pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.

(Lihat Anak Lampiran 8)

3) Menentukan tajuk subjek
Menentukan tajuk subjek adalah menganalisis isi bahan
pustaka

dan

menentukan

istilah

yang

sesuai

untuk

ditetapkan sebagai titik akses yang paling tepat untuk
mewakili subjek atau isi buku, artikel majalah, dan lainlain dengan menggunakan standar tertentu.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka yang dibuat tajuk subyeknya yang
memuat informasi tentang judul bahan pustaka dan
subyek/kata kunci yang disahkan oleh pimpinan unit yang
bersangkutan atau yang memberi tugas. (Lihat Anak
Lampiran 9)
4) Melakukan klasifikasi
Melakukan

klasifikasi

adalah

menganalisis

isi

bahan

pustaka dan menentukan notasi kelas yang tepat untuk
mewakili

subjek

bahan
24

pustaka

tersebut

dengan

menggunakan pedoman tertentu, seperti bagan klasifikasi
Dewey

Decimal

Classification

(DDC)

Decimal Classification (UDC) atau

atau

Universal

bagan klasifikasi lain

yang berlaku.
Klasifikasi dibagi 2 (dua) yaitu :
a) Klasifikasi sederhana yaitu klasifikasi yang notasi
kelasnya hanya mencantumkan klas utama (tanpa
notasi

tambahan)

dan

biasa

digunakan

di

perpustakaan dengan jumlah koleksi maksimal 2.500
judul.
Contoh :
Bercocok tanam padi sawah

633.18

Bercocok tanam padi lahan kering

633.18

b) Klasifikasi

kompleks

yaitu

klasifikasi

yang

notasi

kelasnya mewakili isi bahan pustaka secara spesifik
dan

setepat

mungkin

dan

biasa

digunakan

di

perpustakaan yang memiliki koleksi minimal 2.500
judul. atau perpustakaan yang memerlukan tingkat
spesialisasi tinggi, seperti perpustakaan khusus.
Contoh :
Bercocok tanam padi sawah

633.18.03

Bercocok tanam padi lahan kering

633.18.05

Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka yang diklasifikasi yang sekurangkurangnya memuat informasi tentang judul dan nomor
klasifikasi

yang

disahkan

oleh

pimpinan

bersangkutan atau yang memberi tugas.

unit

yang

(Lihat Anak

Lampiran 10).
5) Menentukan kata kunci
Menentukan kata kunci adalah menentukan kata/istilah
penting

untuk

digunakan

sebagai

titik

akses

dalam

penelusuran informasi yang terkandung dalam pustaka.
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Satuan hasil : kata kunci
Bukti fisik :
Daftar

judul

bahan

pustaka

kata/istilah yang disahkan

dan

hasil

penentuan

oleh pimpinan unit yang

bersangkutan atau yang memberi tugas. (Lihat Anak
Lampiran 8).
6) Membuat sari karangan indikatif
Membuat

sari

karangan

indikatif

adalah

kegiatan

menyarikan isi bahasan yang terkandung dalam

bahan

pustaka (antara 50 - 100 kata) untuk memberikan
gambaran mengenai cakupan umum isi bahan pustaka,
sehingga pembaca dapat mempertimbangkan apakah
perlu membaca bahan pustaka tersebut.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Sari karangan yang dibuat yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
7) Membuat sari karangan informatif
Membuat

sari

karangan

informatif

adalah

kegiatan

menyarikan isi bahasan yang terkandung dalam bahan
pustaka (antara 100 - 300 kata) dengan menampilkan
data kualitatif dan atau kuantitatif yang mewakili isi
bahan pustaka tersebut agar pembaca tanpa membaca
bahan pustaka aslinya dapat memperoleh inti bahasan,
temuan dan atau gagasan secara cepat.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar sari karangan yang dibuat

yang disahkan oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
8) Membuat anotasi
Membuat anotasi adalah kegiatan membuat ulasan atau
penjelasan

singkat

mengenai
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isi

bahan

pustaka,

umumnya buku, (antara 25 - 100 kata), atau berupa
deskripsi singkat yang biasanya ditambahkan sebagai
suatu catatan setelah deskripsi bibliografi. Ulasan tersebut
terdiri dari beberapa kalimat untuk memberi gambaran isi
bahan pustaka secara singkat.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar anotasi yang dibuat

dan disahkan oleh pimpinan

unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
9) Mengalihkan data bibliografi
Mengalihkan

data

bibliografi

memindahkan

informasi

adalah

bibliografi

dari

kegiatan

suatu

bahan

pustaka ke dalam format baku baik secara manual seperti
kartu

katalog

maupun

elektronis

seperti

cantuman

pangkalan data.
Satuan hasil : cantuman
Bukti fisik :
Daftar

entri

data

yang

dialihkan

dengan

memuat

informasi tentang judul, pengarang, penerbit, dan tahun
terbit

yang

disahkan

oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan atau yang memberi tugas. (Lihat Anak
Lampiran 8)
10) Menyunting data bibliografi
Menyunting data bibliografi adalah kegiatan memeriksa
kebenaran deskripsi suatu bahan pustaka berdasarkan
acuan tertentu baik yang akan dipublikasikan atau dalam
rangka meningkatkan mutu basis data dan sistem akses
informasi.
Satuan hasil : cantuman
Bukti fisik :
Daftar

cantuman

yang

disunting

sekurang-kurangnya

memuat informasi tentang judul, pengarang, penerbit dan
tahun terbit yang disahkan oleh pimpinan unit yang
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bersangkutan atau yang memberi tugas. (Lihat Anak
Lampiran 8).
11) Mengelola data bibliografi
Mengelola data bibliografi adalah kegiatan memasukkan
dan menyusun kartu katalog ke dalam jajaran katalog
menurut

sistem

memelihara
pangkalan

penjajaran

validitas
data

data

elektronik

yang
yang

seperti

ditetapkan,
ada

pada

updating,

atau
sistem

backup,

indexing/inverting data bibliografis menurut suatu sistem
tertentu.
Satuan hasil : cantuman dan file
Bukti fisik :
Laporan hasil pengelolaan data bibliografi yang disahkan
oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan

atau

yang

memberi tugas yang menyebutkan jumlah cantuman atau
file yang direkap dalam bentuk laporan harian dan
bulanan.
12) Membuat kelengkapan pustaka
Membuat

kelengkapan

pustaka

adalah

kegiatan

menyiapkan dan memasang kelengkapan bahan pustaka
seperti label buku, kantong buku, slip buku dan lainlain sebagai satu kesatuan agar bahan pustaka tersebut
siap pakai bagi pemakai jasa perpustakaan.
Satuan hasil : eksemplar
Bukti fisik :
Daftar judul bahan pustaka yang dibuat kelengkapannya
yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas.
13) Menyusun daftar tambahan pustaka
Menyusun daftar tambahan pustaka adalah kegiatan
mengumpulkan data entri tambahan bahan pustaka yang
baru diterima perpustakaan dengan membuat deskripsi
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bibliografi menurut aturan dan sistem tertentu baik dalam
bentuk tercetak maupun elektronik.
Satuan hasil : cantuman
Bukti fisik :
Daftar tambahan pustaka yang disusun, dan disahkan
oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan

atau

yang

memberi tugas.
14) Menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya
Menyusun

bibliografi,

indeks,

dan

sejenisnya

adalah

kegiatan membuat daftar buku, artikel majalah, makalah,
laporan, dan lain-lain yang dibuat menurut aturan baku
dan disusun menurut sistem tertentu, seperti urutan
pengarang, judul, subjek, dan lain-lain baik dalam format
tercetak maupun elektronik.
Contoh: Bibliografi

Nasional Indonesia, Indeks

Majalah

Ilmiah Indonesia, Direktori Pustakawan Indonesia.
Satuan hasil : cantuman
Bukti fisik :
Bibliografi, indeks dan sejenisnya yang disusun, dan
disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas.
15) Membuat kliping
Membuat

kliping

adalah

kegiatan

memilih

dan

menghimpun artikel tentang suatu topik tertentu dari
media

massa

kumpulan

karya

serta

menyusunnya

yang

disajikan

baik

menjadi
dalam

suatu
bentuk

tercetak maupun elektronik.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Kliping asli atau foto kopi yang disusun yang disahkan
oleh

pimpinan

unit

yang

memberi tugas.

29

bersangkutan

atau

yang

d. Menyimpan dan melestarikan bahan pustaka
Menyimpan dan melestarikan bahan pustaka adalah kegiatan
menjaga keteraturan penempatan koleksi perpustakaan yang
ditujukan untuk memudahkan temu kembali, memperkecil
kerusakan dan memperpanjang usia bahan pustaka. Kegiatan
ini mencakup menata, melindungi, merawat, memelihara,
dan mengawetkan atau mereproduksi kembali bahan pustaka
koleksi perpustakaan.
1) Identifikasi bahan pustaka
Identifikasi bahan pustaka adalah memilih bahan pustaka
yang

perlu

dilestarikan/dirawat/direproduksi

sesuai

dengan kriteria yang ditetapkan.
Satuan hasil : eksemplar
Bukti fisik :
Daftar

bahan

pustaka

sekurang-kurangnya

hasil identifikasi yang memuat

judul,

pengarang,

penerbit,

dan

tahun terbit yang disahkan oleh pimpinan unit yang
bersangkutan atau yang

memberi

tugas. (Lihat Anak

Lampiran 8).
2) Mengelola jajaran bahan pustaka (shelving)
Mengelola

jajaran

bahan

pustaka

(shelving)

adalah

kegiatan penempatan dan penyusunan kembali bahan
pustaka pada rak berdasarkan nomor panggil buku, abjad
judul, atau sejenisnya (termasuk dalam kegiatan ini
adalah kegiatan stock opname).
Satuan hasil : eksemplar
Bukti fisik:
Laporan

kegiatan

pengelolaan jajaran bahan pustaka

yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah
bahan pustaka yang dijajarkan yang direkap dalam
bentuk laporan harian dan bulanan.
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3) Merawat bahan pustaka
Merawat bahan pustaka adalah kegiatan memelihara
bahan pustaka melalui tindakan :
a) Pencegahan

sebelum

bahan

pustaka

mengalami

kerusakan.
b) Penanganan terhadap bahan pustaka yang mengalami
kerusakan, antara lain melalui tindakan fumigasi,
laminasi, enkapsulasi, penjilidan, dan lain-lain.
Satuan hasil : eksemplar
Bukti fisik :
Daftar

bahan

informasi
terbit,

pustaka

tentang

dan

jenis

yang dirawat yang memuat

judul,

pengarang,

perawatannya

yang

penerbit,
disahkan

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang

tahun
oleh

memberi

tugas. (Lihat Anak Lampiran 13)
4) Mereproduksi bahan pustaka
Mereproduksi

bahan

pustaka

adalah

kegiatan

mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan pengalihan
bahan pustaka ke dalam media yang sejenis atau ke
bentuk lain seperti bentuk elektronik melalui pemindaian
(scanning).
Satuan hasil :
 Kepustakaan kelabu – judul
 Buku – halaman/60
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka hasil reproduksi

yang memuat

informasi tentang judul, pengarang, penerbit, dan tahun
terbit

yang

disahkan

bersangkutan atau yang
Lampiran 8).
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oleh

pimpinan

memberi

unit

yang

tugas. (Lihat Anak

e. Pelayanan informasi
Pelayanan informasi adalah kegiatan memberikan bantuan
dan jasa informasi kepada pemakai perpustakaan yang
terdiri dari :
1) Melakukan layanan sirkulasi
Melakukan layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani
pengguna jasa perpustakaan dalam peminjaman dan
pengembalian

bahan

pustaka

beserta

penyelesaian

administrasinya baik secara manual maupun elektronik.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Laporan transaksi layanan sirkulasi (peminjaman dan
pengembalian) yang disahkan oleh pimpinan unit yang
bersangkutan

atau

yang

memberi

tugas

dengan

menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang dipinjam
dan dikembalikan. (Lihat Anak Lampiran 11)
2) Layanan perpustakaan keliling
Layanan perpustakaan keliling adalah kegiatan layanan
perpustakaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat
lain.
Satuan hasil : jam
Bukti fisik :
Laporan

kegiatan layanan perpustakaan keliling yang

disahkan

oleh pimpinan unit bersangkutan atau yang

memberi tugas dengan menyebutkan lokasi dan jumlah
jam kerja efektif layanan. (Lihat Anak Lampiran 12)
3) Melakukan layanan rujukan
Melakukan layanan rujukan adalah memberikan informasi
kepada

pengguna jasa perpustakaan dalam bentuk

pemberian layanan rujukan cepat dan atau bimbingan
pemakaian sumber rujukan termasuk pemakaian sumber
rujukan elektronik.
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a) Layanan rujukan cepat
Layanan

rujukan cepat adalah memberi jawaban

langsung atas permintaan informasi dari pengguna
perpustakaan melalui pemanfaatan sumber rujukan
seperti kamus, ensiklopedia, direktori dan lain-lain.
Satuan hasil : permintaan
Bukti fisik :
Daftar permintaan informasi/item pertanyaan yang
terjawab dan disahkan oleh pimpinan unit yang
bersangkutan atau yang memberi tugas. (Lihat Anak
Lampiran 14).
b) Bimbingan pemakaian sumber rujukan
Bimbingan pemakai sumber rujukan adalah bantuan
yang diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan
tentang pengenalan
lain

sumber-sumber rujukan antara

yang berkaitan dengan isi, susunan, dan cara

untuk mencari informasi yang diperlukan melalui
penggunaan

koleksi

rujukan

baik

bahan

rujukan

pemakaian

sumber

tercetak maupun elektronik.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan

kegiatan

bimbingan

rujukan yang disahkan oleh pimpinan
bersangkutan

atau

yang

memberi

unit yang

tugas

dengan

menyebutkan tanggal kegiatan bimbingan dilakukan
dan daftar

judul sumber rujukan yang digunakan.

(Lihat Anak Lampiran 15).
4) Melakukan penelusuran literatur
Melakukan penelusuran literatur adalah kegiatan mencari
atau

menemukan

mengenai

suatu

perpustakaan

kembali
bidang

maupun

di

informasi
tertentu

luar

kepustakaan

yang

perpustakaan

ada

di

dengan

menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana
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penelusuran

lainnya. Kegiatan penelusuran literatur ini

umumnya digunakan untuk mendukung penelitian dan
atau

penulisan

ilmiah,

serta

bahan

bacaan

sesuai

kebutuhan pengguna perpustakaan.
Satuan hasil : topik
Bukti fisik :
Daftar topik hasil penelusuran dengan menyebutkan judul
bahan

pustaka

yang

ditemukan

dan

disahkan

oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas. (Lihat Anak Lampiran 16).
5) Melakukan layanan pandang dengar
Melakukan layanan pandang dengar adalah kegiatan
mengoperasikan peralatan pandang dengar termasuk
komputer multimedia dan membimbing penggunaannya
bagi pemakai perpustakaan.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan layanan pandang dengar yang disahkan
oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan

atau

yang

memberi tugas dengan menyebutkan tanggal pelaksanaan
dan pesertanya. (Lihat Anak Lampiran 17).
6) Menyediakan bahan pustaka
Menyediakan bahan pustaka adalah kegiatan mencari dan
menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan
pengguna melalui koleksi setempat atau melalui silang
layan perpustakaan. Kegiatan ini biasanya

dilaksanakan

pada perpustakaan yang menggunakan sistem layanan
tertutup atau membuka jasa silang layan.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Daftar bahan pustaka yang disediakan dan disahkan oleh
pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
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tugas dengan menyebutkan judul, pengarang, penerbit,,
dan tahun terbit. (Lihat Anak Lampiran 8).
7) Melakukan bimbingan membaca
Melakukan bimbingan membaca adalah kegiatan memberi
bimbingan, petunjuk atau panduan kepada pengguna jasa
perpustakaan tentang cara-cara membaca yang baik,
secara cepat dan benar dengan menggunakan koleksi dan
peralatan perpustakaan.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan
oleh

pimpinan

memberi

tugas

bimbingan membaca yang disahkan
unit

yang

dengan

bersangkutan

menyebutkan

atau

yang

tanggal

dan

peserta bimbingan. (Lihat Anak Lampiran 18).
8) Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan
Melakukan
kegiatan

bimbingan
memberikan

pemakai

perpustakaan

penjelasan

tentang

adalah
berbagai

informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan
secara optimal

kepada sekelompok pengguna baru dari

perpustakaan yang bersangkutan. Misalnya mahasiswa
baru sebagai pengguna perpustakaan perguruan tinggi.
Satuan hasil : orang
Bukti fisik :
Laporan kegiatan bimbingan pemakai perpustakaan yang
disahkan oleh pimpinan unit
yang memberi tugas dengan

yang bersangkutan atau
menyebutkan tanggal

bimbingan dan jumlah pengguna perpustakaan yang
dibimbing. (Lihat Anak Lampiran 19).
9)

Bercerita kepada anak-anak
Bercerita kepada anak adalah layanan perpustakaan
dalam bentuk bercerita kepada anak-anak mengenai
suatu

buku

atau

beberapa
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buku

isi

bacaan anak-anak

dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca
dan pengetahuan anak.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan

kegiatan

bercerita

kepada

anak-anak

yang

disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas dengan menyebutkan berapa kali
kegiatan bercerita beserta judul ceritanya. (Lihat Anak
Lampiran 20).
10) Membina kelompok pembaca
Membina

kelompok

pembaca

adalah

kegiatan

memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/
kelompok diskusi dalam bidang-bidang tertentu dengan
sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan, dan mendorong kelompok pembaca menciptakan
karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari
koleksi perpustakaan. Kegiatan ini lebih diutamakan bagi
pustakawan

yang

menguasai

bidang/subjek

yang

didiskusikan atau biasa disebut sebagai spesialis subjek/
pakar subjek yang ditandai dengan kualifikasi pendidikan
yang terkait.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan pembinaan

kelompok pembaca yang

disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang

memberi

pelaksanaan,

tugas

peserta

dengan

menyebutkan

bimbingan,

dan

tanggal

bidang

yang

didiskusikan. (Lihat Anak Lampiran 21).
11) Menyebarkan informasi terbaru/kilat
Menyebarkan

informasi

memilih, mengumpulkan,

terbaru/kilat
mengolah

adalah

kegiatan

informasi

baru

tentang subjek atau jenis bahan pustaka tertentu serta
mengemasnya

kembali
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dan

menyebarkannya

kepada

pemesan/peminat atau pengguna dalam bentuk kemasan
lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk
tercetak maupun elektronik.
a) Lembar

lepas,

pengetikan

yaitu

kembali

lembaran
(alih

informasi

bentuk)

atau

hasil
hasil

penggandaan informasi dari bahan pustaka untuk siap
disebarkan;
b) Paket informasi, yaitu kumpulan informasi berbasis
kepustakaan tentang suatu topik/subjek yang disusun
menurut sistematika/ aturan tertentu dalam bentuk
paket informasi terjilid.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Informasi mutakhir (terbaru) yang disusun yang disahkan
oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan

atau

yang

memberi tugas.
12) Penyebaran informasi terseleksi
Penyebaran informasi terseleksi adalah kegiatan memilih,
mengumpulkan,
informasi

mengelompokkan

tentang

dan

topik/subjek/jenis

menyusun

bahan

pustaka

tertentu (baik restrospektif maupun baru) yang disusun
berdasarkan

kebutuhan

atau

permintaan

pengguna

sebagai pelanggan dan disampaikan baik dalam bentuk
lembar lepas maupun elektronik atau paket informasi.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Informasi terpilih yang disusun yang

disahkan

oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
13) Membuat analisis kepustakaan
Membuat analisis kepustakaan adalah kegiatan membuat
karangan baru tentang topik atau bidang tertentu yang
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disusun berdasarkan hasil sitiran, kajian, analisis, sintesa
dari satu atau lebih bahan perpustakaan untuk keperluan
peningkatan

penggunaan

koleksi

perpustakaan

dan

membantu pemahaman pengguna tentang topik tertentu.
Kegiatan ini terdiri dari :
a) Tinjauan

kepustakaan

kegiatan

membuat

berdasarkan hasil
dan

(review/pathfinder),

karya

tulis

sitiran, kajian,

yang

yaitu
disusun

analisis, sintesa

tinjauan sejumlah bahan perpustakaan dalam

bidang

tertentu

untuk

peningkatan

penggunaan

koleksi perpustakaan serta membantu pemahaman
pengguna tentang topik tertentu.
Satuan hasil : topik
Bukti fisik :
Naskah tinjauan kepustakaan atau copynya yang
disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas.
b) Resensi/timbangan
ulasan

dan

diterbitkan

buku

penilaian
dengan

yaitu

kegiatan

terhadap
tujuan

isi

untuk

membuat

buku

yang

memberikan

informasi tentang kelebihan dan kelemahan buku
tersebut.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Naskah resensi/timbangan

buku

asli atau

kopinya

yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas.
c) Informasi teknis adalah kemasan informasi siap pakai
atau informasi yang diolah dan ditulis kembali dalam
bentuk

pedoman,

buku

saku,

atau

sejenisnya

mengenai topik tertentu yang diperoleh dari berbagai
bahan

perpustakaan

yang

ada

untuk

membantu

peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan bagi
pengguna perpustakaan.
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Satuan hasil : topik
Bukti fisik :
Naskah informasi teknis atau kopinya yang disahkan
oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang
memberi tugas.
14) Statistik
Statistik adalah kegiatan mengumpulkan, memilah dan
mengolah data tentang kegiatan kepustakawanan untuk
jangka waktu tertentu dan menyajikannya dalam bentuk
tabel, grafik, diagram atau sejenisnya.
Satuan hasil : laporan
Bukti fisik :
Laporan kegiatan pembuatan statistik yang

disajikan

dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau sejenisnya,
yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas.

3. PEMASYARAKATAN PERPUSDOKINFO
Pemasyarakatan perpusdokinfo meliputi kegiatan penyuluhan,
publisitas dan pameran.
a. Penyuluhan
Kegiatan penyuluhan terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu :
1) Penyuluhan kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo
Penyuluhan kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo
adalah

kegiatan

pemberian

keterangan/penjelasan

kepada masyarakat yang berpotensi menggunakan perpustakaan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran,
keterampilan dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan jasa dan bahan perpustakaan.
2) Penyuluhan pengembangan perpusdokinfo
Penyuluhan
pemberian

pengembangan
petunjuk/
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perpusdokinfo

adalah

penjelasan/bimbingan

kepada

penyelenggara

dan

pengelola

perpustakaan

tentang

strategi dan atau cara-cara meningkatkan kemampuan
perpustakaan dalam melayani masyarakat.
Tahapan kegiatan penyuluhan meliputi :
1) Mengidentifikasi Potensi Wilayah
Kegiatan ini merupakan satu kesatuan kegiatan yang
utuh,

meliputi

kegiatan

identifikasi

potensi

wilayah,

mengolah hasil identifikasi dan menyusun rancangan
program intervensi pengembangan perpusdokinfo.
Apabila

kegiatan

pustakawan

tersebut

secara

diperhitungkan

dilakukan

terpisah,

masing-masing

maka

oleh

beberapa

angka

berdasarkan

kredit
kegiatan

yang dilaksanakan.
a) Identifikasi wilayah

Identifikasi wilayah adalah kegiatan yang

ditujukan

untuk memperoleh data/informasi tentang kondisi dan
potensi permasalahan suatu wilayah objek melalui
metoda penelitian, pengkajian, atau survei, kuesioner
atau melakukan wawancara langsung.
Satuan hasil : laporan
Bukti fisik :
Laporan

kegiatan

hasil

identifikasi

wilayah

yang

disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas.
b) Mengolah hasil identifikasi

Mengolah hasil identifikasi adalah kegiatan tabulasi
dan pengolahan data baik data primer (nara sumber)
maupun data sekunder (literatur) hasil identifikasi
untuk

mengetahui

kondisi

wilayah

dan

perilaku

masyarakat maupun peran serta masyarakat yang
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akan dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan
penyuluhan.
Satuan hasil : laporan
Bukti fisik :
Laporan pengolahan hasil identifikasi yang disahkan
oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang
memberi tugas.
c)

Menyusun

program

intervensi

pengembangan

intervensi

pengembangan

perpusdokinfo
Menyusun

program

perpusdokinfo adalah perumusan rancangan program
dan strategi pelaksanaan intervensi pegembangan
perpusdokinfo berdasarkan hasil identifikasi wilayah
penyuluhan. Pada perumusan program harus tergambar analisis situasi, keterjangkauan, perkembangan,
rumusan masalah, tujuan serta target/sasaran yang
ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Satuan hasil : program
Bukti fisik :
Naskah

program

intervensi

pengembangan

yang

disahkan oleh pimpinan unit atau pemberi tugas.
2) Menyusun materi penyuluhan
Menyusun materi penyuluhan adalah kegiatan penyiapan
dan penyusunan materi yang akan digunakan sebagai
bahan

penyuluhan

perpusdokinfo. Materi penyuluhan

tersebut dapat berupa naskah untuk radio, TV, drama,
obrolan/fragmen,

wawancara,

slide,

skenario

sinetron/film, multimedia, situs web, dan ceramah.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Naskah materi penyuluhan yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.

41

3) Melaksanakan penyuluhan
a) Penyuluhan kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo
Kegiatan ini dibedakan atas empat subkegiatan :
(1)

Penyuluhan massal melalui TV atau radio.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.

(2)

Penyuluhan massal dengan menggunakan alat
bantu
Alat bantu dapat berupa multimedia, slide, akses
internet, LCD, dll.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.

(3) Penyuluhan massal tanpa alat bantu
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
(4) Penyuluhan tatap muka dalam kelompok
Penyuluhan tatap muka dalam kelompok adalah
pemberian keterangan atau penjelasan langsung
kepada

kelompok

fokus tertentu.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
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masyarakat tertentu dalam

Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
b) Penyuluhan

tentang

pengembangan

perpusdokinfo

kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan.
Termasuk

dalam

pemasyarakatan

kegiatan

ini

adalah

keputusan-keputusan

sosialisasi/
yang

ada

kaitannya dengan kepustakawanan, yang perlu segera
diketahui oleh penyelenggara, dan pengelola perpustakaan atau pejabat terkait lainnya.
Kegiatan ini dibagi tiga tingkat sasaran :
(1) Tingkat Nasional
Penyelenggara

: Instansi

pusat,

seperti

dan

organisasi

departemen

profesi tingkat pusat.
Peserta

: Semua

yang

berasal

dari

instansi di bawahnya/wilayahnya
(2) Tingkat Propinsi
Penyelenggara

: Dinas, Badan atau unit yang
setingkat, Pemerintah Propinsi,
UPT,
tinggi

universitas/perguruan
dan organisasi profesi

tingkat propinsi.
Peserta

: Semua

yang

berasal

dari

instansi di bawahnya/wilayahnya.
(3) Tingkat Kabupaten/Kota
Penyelenggara

: Pemerintah
atau

unit

Pemerintah
organisasi
Peserta

kabupaten/Kota,
yang

setingkat

Kabupaten/Kota,
profesi

tingkat

: cabang.
Semua yang berasal dari instansi
di bawahnya/wilayahnya
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Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan penyuluhan dari penyelenggara
atau sertifikat.
4) Melakukan evaluasi pasca penyuluhan
Melakukan evaluasi pasca penyuluhan adalah kegiatan
melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kemajuan
dan atau tingkat keberhasilan penyuluhan yang telah
dilaksanakan.
Aspek-aspek

yang

harus

dievaluasi

dan

dilaporkan

meliputi persiapan, perumusan materi, strategi pelaksanaan,

dan

kendala-kendala

yang

dihadapi

selama

pelaksanaan penyuluhan serta hasil-hasil penyuluhan.
Saran-saran pemecahan dan masukan untuk penyempurnaan penyuluhan menjadi harapan dari hasil evaluasi.
Kegiatan ini dibedakan atas dua aspek dan tiga tingkat
sasaran penyuluhan yaitu :
a) Tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo
(1) Tingkat Nasional
(2) Tingkat Propinsi
(3) Tingkat Kabupaten/Kota
b) Tentang pengembangan perpusdokinfo
(1) Tingkat Nasional
(2) Tingkat Propinsi
(3) Tingkat Kabupaten/Kota
Satuan hasil : laporan
Bukti fisik :
Laporan kegiatan evaluasi

pasca

penyuluhan

yang

disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas.
b. Publisitas
Publisitas

adalah

kegiatan

perancangan,

penyusunan,

penerbitan dan penyebarluasan naskah penyuluhan atau
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promosi

tentang

kegiatan

perpusdokinfo

kepada

masyarakat.
Publikasi ini dapat melalui media cetak dan elektronik
seperti artikel, brosur, film, slide, CD, situs-web dan lainlain.
Kegiatan publisitas terdiri dari :
1) Menyusun materi publisitas
Menyusun materi publisitas adalah kegiatan menghimpun
bahan, mengolah dan menyajikan dalam bentuk:
a) Cerpen, skenario, artikel
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
(1) Naskah cerpen atau artikel publisitas yang sudah
dipublikasikan pada media massa.
(2) Skenario yang sudah disahkan oleh pimpinan
unit kerja.
b) Berita, sinopsis, brosur, leaflet
Satuan hasil : naskah
Bukti

fisik

disesuaikan

dengan

kegiatan

yang

dilaksanakan yaitu dapat berupa antara lain:
(1) Naskah berita yang sudah dipublikasikan dan
disahkan oleh pimpinan unit kerja.
(2) Sinopsis yang sudah dipublikasikan pada media
(3) Naskah leaflet yang sudah dicetak
(4) Cetakan dari halaman homepage
c) Poster/gambar peraga
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Poster/gambar peraga atau

yang sudah

diperkecil

dan surat keterangan yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
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d) Slide, bahan pandang dengar
Termasuk

di

dalamnya

adalah

media

teknologi

informasi.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
(1) Surat

keterangan

dari

pimpinan

unit

bersangkutan
(2) Naskah
(3) CD yang berisi multimedia
2) Melakukan publisitas
Melakukan publisitas adalah menyebarluaskan materi
publisitas tentang kegiatan perpustakaan, dokumentasi
dan informasi kepada masyarakat luas melalui media
cetak dan elektronik seperti artikel, brosur, film, slide,
situs-web dan lain-lain.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan publisitas yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang

memberi

tugas

disertai bukti-bukti kegiatan.
3) Melakukan evaluasi pasca publisitas
Melakukan evaluasi pasca publisitas adalah kegiatan
yang ditujukan untuk memantau dan menilai efektivitas
kegiatan publisitas yang telah dilakukan. Evaluasi dapat
dilakukan

dengan

cara

penyebaran

kuesioner,

wawancara atau gabungan keduanya.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Laporan

evaluasi

publisitas

yang

disahkan

oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
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c. Melakukan Pameran
Melakukan

pameran

adalah

kegiatan

mempertunjukkan

kepada masyarakat tentang aktivitas, hasil kegiatan, dan
kemampuan
pemberian

sumber

informasi

perpusdokinfo

keterangan/penjelasan

dengan

disertai

menggunakan

bahan peraga.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Laporan kegiatan pameran yang disahkan oleh pimpinan
unit

yang bersangkutan atau yang memberi tugas atau

bukti kegiatan bagi :
•

Pembuat rancangan

: Naskah rancangan

•

Pemandu

: Naskah Keputusan/sertifikat

•

Penanggungjawab

: Naskah Keputusan

•

Evaluator

: Naskah laporan

•

Penyiapan materi dan
penataan pameran

: Keterangan/Naskah
Keputusan

Kegiatan ini meliputi :
1) Membuat rancangan/desain pameran
Membuat rancangan/desain pameran adalah membuat
rancangan tata letak, gambar dan pengaturan materi
yang akan dipamerkan.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Naskah rancangan/desain pameran yang disahkan oleh
pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
2) Menyiapkan materi dan penataan pameran
Menyiapkan
kegiatan

materi

dan

menyiapkan
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penataan

alat

dan

pameran

adalah

menyeleksi

bahan

pameran berupa

media cetak maupun elektronik serta

menatanya sesuai tema pameran dan kondisi lapangan.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Surat keterangan telah melaksanakan tugas atau bukti
kegiatan lainnya yang disahkan oleh pimpinan unit yang
bersangkutan atau yang memberi tugas.
3) Menyelenggarakan pameran
Dalam penyelenggaraan pameran diperlukan petugas
sebagai :
a) Penanggung jawab
Penanggung jawab adalah pustakawan yang diberi
tanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan
pameran sejak persiapan penyelenggaraan sampai
pertanggungjawaban.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Keputusan atau surat

keterangan melaksanakan

tugas atau bukti kegiatan lainnya yang disahkan oleh
pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
b) Pemandu
Pemandu

adalah

menjaga

stand

pustakawan
pameran

penjelasan/informasi

kepada

yang

diberi

untuk

tugas

memberikan

pengunjung

tentang

materi pameran.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Keputusan
tugas

atau

atau

surat

sertifikat

pameran.
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keterangan

melaksanakan

keikutsertaan

memandu

4) Evaluasi pasca pameran
Evaluasi pasca pameran adalah kegiatan pemantauan
dan penilaian terhadap kinerja pameran yang telah
dilaksanakan.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Laporan kegiatan evaluasi pasca pameran yang disahkan
oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan

atau

yang

memberi tugas.

4. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PERPUSDOKINFO
Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan dan
pengolahan data, analisis data dan perumusan hasil pengkajian,
serta evaluasi dan penyempurnaan hasil kajian.
Ketentuan umum :
a. Hasil utama dari semua kegiatan ini adalah berbentuk
laporan hasil kajian yang disahkan oleh pimpinan unit kerja
atau pejabat yang berwenang.
b. Hasil kajian yang merupakan karya bersama oleh beberapa
orang

pustakawan

pengkajian,

perolehan

masing-masing

yang tergabung dalam satu tim
angka

Pustakawan.

kredit

dibagi

Sedangkan

analisis dan perumusan hasil kajian,

rata

untuk

untuk

kegiatan

pembagian angka

kredit ditetapkan sebagai berikut :
1) Laporan hasil kajian yang ditulis oleh 2 orang pembagian
angka kreditnya ditetapkan 60% (enam puluh persen)
bagi penulis utama, 40% (empat puluh persen) untuk
penulis kedua.
2) Laporan hasil kajian yang ditulis oleh 3 orang pembagian
angka kredit 40 % untuk penulis pertama dan masingmasing 30 % untuk penulis kedua dan ketiga.
3) Laporan hasil kajian yang
pembagian

angka

ditulis

oleh

4 orang

kreditnya 40 % untuk penulis
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pertama

dan

20

%

untuk

masing-masing

penulis

pembantu.
4) Jika penulis laporan lebih dari ketentuan tersebut maka
pembagian angka kreditnya ditetapkan 40 % untuk
penulis pertama dan 60 % dibagi sama rata untuk
penulis pembantu.
5) Laporan hasil kajian yang ditulis lebih dari satu penulis
jika penulisannya tidak mengikuti kaidah (urutan penulis
tidak berdasarkan urutan sesuai perannya), maka perlu
dilampirkan surat pernyataan tentang penulis utama dan
penulis anggota lainnya yang ditandatangani oleh semua
anggota tim.
c. Apabila semua hasil kegiatan kajian disusun dan ditulis
kembali secara komprehensif dalam satu karya tulis ilmiah,
maka luaran tersebut dapat diajukan sebagai salah satu
hasil kegiatan “pengembangan profesi” yaitu menyusun
karya tulis ilmiah. Penghitungan angka kredit disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh lembaga
pemberi tugas.
d. Kegiatan pengkajian pengembangan perpusdokinfo meliputi
kegiatan melakukan pengkajian perpusdokinfo, pengembangan perpusdokinfo, menganalisis/kritik karya kepustakawanan dan menelaah perkembangan perpusdokinfo.
1) Melakukan pengkajian perpusdokinfo
Kegiatan pengkajian merupakan satu kesatuan kegiatan
yang utuh, yang dilaksanakan melalui lima sub kegiatan,
yaitu penyusunan instrumen, pengumpulan, pengolahan,
dan

analisis

data,

serta

perumusan,

evaluasi

dari

penyempurnaan hasil kajian. Angka kredit yang diberikan
untuk satu kesatuan paket kegiatan ini merupakan
jumlah angka kredit seluruh sub kegiatan.
Apabila
beberapa

paket

kegiatan

pustakawan,
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tersebut
maka

dilaksanakan

angka

kredit

oleh
dapat

diperhitungkan

masing-masing

berdasarkan

kegiatan

yang dilaksanakan, yang dibuktikan dengan surat tugas
dan laporan hasil kegiatan.
Kegiatan ini dibedakan atas pengkajian sederhana dan
pengkajian kompleks.
a) Pengkajian sederhana
Pengkajian sederhana adalah kegiatan pengkajian
perpusdokinfo dengan menggunakan metode/teknik
penelitian yang hasilnya disajikan secara deskriptif.
Satuan hasil :
• Menyusun instrumen – naskah.
• Mengumpul data – paket data.
• Mengolah data – laporan.
• Menganalisis

dan

merumuskan

hasil

kajian

–

naskah.
• Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian –
laporan.
Bukti fisik :
• Menyusun instrumen – instrumen.
• Mengumpul data – paket data
• Mengolah data – laporan.
• Menganalisis

dan

merumuskan

hasil

kajian

–

naskah hasil kajian.
• Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian –
laporan.
yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas.
b) Pengkajian kompleks
Pengkajian kompleks adalah kegiatan pengkajian
perpusdokinfo dengan menggunakan metode/teknik
penelitian yang hasilnya disajikan secara deskriptif
dan analitik dengan dukungan tabulasi dan analisis
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data.

Hasil

kajian

kompleks

biasanya

sudah

menggambarkan alternatif rekomendasi.
Satuan hasil :
• Menyusun instrumen – naskah
• Mengumpul data – paket data
• Mengolah data – laporan
• Menganalisis

dan

merumuskan

hasil

kajian

–

naskah
• Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian –
laporan
Bukti fisik :
• Menyusun instrumen – instrumen
• Mengumpul data – paket data
• Mengolah data – laporan
• Menganalisis

dan

merumuskan

hasil

kajian

–

naskah hasil kajian
• Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian –
laporan
yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas.
2) Melakukan pengembangan perpusdokinfo
Melakukan
kegiatan

pengembangan
untuk

meningkatkan

perpusdokinfo

memperoleh

nilai

tambah

cara
dari

adalah

baru

guna

berbagai

aspek

pelaksanaan perpusdokinfo yang sedang atau sudah
berjalan, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal,
efektif dan efisien.
Kegiatan ini meliputi :
a) Membuat prototip/model
Membuat prototip/model adalah kegiatan pembuatan
contoh

sistem

diinginkan/akan

atau

model

perpusdokinfo

dikembangkan
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dalam

yang
bentuk

miniatur

atau

mendekati

bentuk

dan

fungsi

sesungguhnya.
Prototip dibuat dalam rangka meningkatkan efisiensi
pengembangan dan nilai tambah sistem yang ada.
Kegiatan ini terbagi dalam 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
(1) Menyusun desain/rancangan
Menyusun

desain/rancangan

adalah

pembuatan

konsep

kerangka

(termasuk

analisis

sistem

perpustakaan)

dalam

kegiatan

dasar/rancangan
perangkat

bentuk

lunak

pengembangan

komponen perpustakaan baik secara parsial atau
menyeluruh.
Satuan hasil : peraga
Bukti fisik :
Rancangan/desain yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
(2) Membuat prototip/model
Membuat prototip/model adalah kegiatan membuat
prototip sesuai dengan rancangan.
Satuan hasil : peraga
Bukti fisik :
Prototip/model atau laporan dan bukti-bukti lain
yang

disahkan

oleh

pimpinan

unit

yang

bersangkutan atau yang memberi tugas.
b) Melakukan ujicoba prototip/model
Melakukan ujicoba prototip/model adalah kegiatan
pengujian penerapan konsep, prototip/model sistem
perpustakaan

(termasuk

perangkat

lunak

perpustakaan) yang dikembangkan dalam praktik
sehari-hari di satu atau beberapa perpustakaan yang
dipilih.
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Satuan hasil : prototip/model
Bukti fisik :
Laporan kegiatan

ujicoba

atau bukti

lain

yang

disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas.
c) Mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model
Mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model
adalah kegiatan mempelajari dan mengkaji kembali
hasil ujicoba prototip/model untuk perbaikan dan
penyempurnaan atau pembatalan apabila diperlukan.
Satuan hasil : prototip/model
Bukti fisik :
Laporan kegiatan evaluasi

yang

disahkan oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
3) Menganalisis/kritik karya kepustakawanan
a) Analisis/kritik karya kepustakawanan
Analisis/kritik karya kepustakawanan adalah kegiatan
membaca, menganalisis karya kepustakawanan orang
lain

baik dalam bentuk tulisan maupun informasi

terekam lainnya yang selanjutnya dilaporkan dalam
bentuk karya
saran/tanggapan

tulis
secara

baru berupa ulasan/kritik
sistematis

dan

bersifat

menyempurnakan karya tersebut.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Karya

tulis/naskah yang

disahkan

oleh

pimpinan

unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
b) Penyempurnaan karya kepustakawanan
Penyempurnaan
kegiatan

karya

membaca,

kepustakawanan

adalah

menganalisis

karya

kepustakawanan orang lain dalam bentuk tulisan
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maupun informasi terekam dan hasilnya disajikan
dalam bentuk catatan-catatan untuk penyempurnaan
karya tulis tersebut.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Naskah/catatan singkat

yang sudah disempurnakan

sebagai bukti kegiatan, yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
4) Menelaah pengembangan bidang perpusdokinfo
Menelaah pengembangan bidang perpusdokinfo adalah
kegiatan pembuatan naskah tentang usulan, kritik dan
saran atau

pertimbangan terhadap kebijaksanaan dan

atau peraturan pelaksanaan di bidang perpusdokinfo dari
satu

atau

lebih

lembaga

perpusdokinfo

dan

dipresentasikan di depan pihak yang berkepentingan.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Naskah

telaah

pengembangan

bidang

perpusdokinfo

yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas.

5. PENGEMBANGAN PROFESI
Kegiatan pengembangan profesi meliputi membuat karya tulis
ilmiah, menyusun pedoman/petunjuk teknis, menerjemahkan/
menyadur buku, melakukan tugas sebagai ketua kelompok/
koordinator

atau

memimpin

unit

perpustakaan,

menyusun

kumpulan tulisan (bunga rampai), dan memberi konsultasi
kepustakawanan yang bersifat konsep.
a. Membuat karya tulis ilmiah
Kegiatan ini meliputi penulisan karya ilmiah di bidang
perpusdokinfo,

laporan

hasil

kegiatan

ilmiah,

makalah

ilmiah, tulisan ilmiah populer, makalah prasaran, buku dan
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artikel

majalah

yang hasilnya dipublikasikan

dan atau

diterbitkan melalui media tertentu.
1) Pengertian
a) Karya tulis ilmiah di bidang perpusdokinfo
Karya tulis ilmiah di bidang perpusdokinfo adalah
karya tulis berupa laporan hasil kegiatan ilmiah atau
tinjauan atau ulasan ilmiah bidang perpusdokinfo
yang disajikan dengan menggunakan kerangka isi,
aturan dan format
pokok

bahasan

tertentu yang membahas suatu
dengan

menuangkan gagasan-

gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi
permasalahan, analisis permasalahan dan saransaran pemecahannya.
b) Laporan hasil kegiatan ilmiah
Laporan hasil kegiatan ilmiah adalah karya tulis
ilmiah

yang

berisi

sajian

hasil

pengkajian,

pengembangan atau evaluasi yang disajikan dengan
menggunakan kerangka isi, aturan atau format
penulisan ilmiah. Laporan umumnya dipresentasikan
dalam suatu pertemuan dan dipublikasikan secara
terbatas dalam bentuk artikel di majalah atau dalam
bentuk buku.
c) Makalah ilmiah
Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah di bidang
perpusdokinfo yang ditulis berdasarkan analisis dan
sintesis data hasil kajian atau pemikiran yang belum
pernah ditulis dan dipublikasikan orang lain minimal
3.000 kata dalam format baku yang meliputi :
judul, abstrak, pendahuluan, isi pokok, penutup dan
daftar pustaka yang disampaikan pada seminar dan
pertemuan sejenis.
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d) Makalah prasaran
Makalah

prasaran

adalah

karya

tulis

bersifat

deskriptif informatif di bidang perpusdokinfo yang
ditulis dalam format tertentu dan disampaikan pada
pertemuan/diklat dan sejenisnya.
e) Buku yang diterbitkan adalah karya tulis di bidang
perpusdokinfo yang berisi minimal 15.000 kata dan
diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta.
f)

Apabila buku yang dihasilkan tidak diterbitkan, maka
untuk dapat diperhitungkan angka kreditnya buku
tersebut harus didokumentasikan di perpustakaan
dimana pustakawan bekerja.

g) Artikel majalah adalah karya tulis minimal 1.000
kata

dan

dimuat

perpusdokinfo

yang

dalam

majalah

diterbitkan

oleh

di

bidang

organisasi

profesi, instansi pemerintah atau swasta di bidang
perpusdokinfo baik dalam bentuk tercetak maupun
elektronik.
2) Ketentuan umum
Karya tersebut sedikitnya harus memenuhi tiga syarat,
yaitu :
a) Subjek di bidang perpusdokinfo
b) Langkah penulisan menggunakan metode ilmiah,
yang ditandai dengan adanya :
(1) Argumentasi teoritik yang benar, sahih dan
relevan.
(2) Dukungan fakta empiris.
(3) Analisis

kajian

argumentasi

yang

teoritik

mempertautkan
dengan

fakta

antara
empiris

terhadap permasalahan yang dikaji.
c) Penyajiannya sesuai dan memenuhi persyaratan
sebagai suatu tulisan ilmiah, yang ditandai dengan :
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(1) Isi sajian berada pada kawasan keilmuan.
(2) Penulisan dilakukan secara cermat, akurat dan
logis dan menggunakan sistematika yang umum
dan jelas.
(3) Tidak

bersifat

memuat

subyektif,

emosional,

pandangan-pandangan

tanpa

atau
fakta

rasional yang akurat.
3) Kegiatan karya tulis ilmiah meliputi :
a) Karya tulis ilmiah hasil pengkajian, survei dan atau
evaluasi di bidang perpusdokinfo.
Karya tulis ilmiah hasil pengkajian, survei dan atau
evaluasi di bidang perpusdokinfo adalah laporan hasil
pengkajian, survei dan atau evaluasi yang disajikan
secara tertulis dan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban kegiatan.
Karya tulis ilmiah ini dapat dalam bentuk :
(1)

Buku :
¾ Yang

dipublikasikan

yaitu

laporan

hasil

pengkajian/ survei dan atau evaluasi dalam
bentuk buku yang dipublikasikan dan di
edarkan secara luas untuk diketahui umum.
¾ Yang

tidak

dipublikasikan

adalah

hasil

kajian/survei atau evaluasi dalam bentuk
buku yang dicetak secara terbatas untuk
kalangan

tertentu

pertanggungjawaban

sebagai
kegiatan

bentuk
dan

didokumentasikan di perpustakaan.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
¾ Buku yang dipublikasikan berupa buku asli
atau

foto kopi yang

pimpinan

unit

oleh

yang bersangkutan atau

yang memberi tugas.
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disahkan

¾ Buku yang tidak dipublikasikan berupa buku
yang

dilampiri

keterangan
karya

surat

kepala

tersebut

tugas

dan

perpustakaan

surat
bahwa

didokumentasikan

di

perpustakaan.
(2)

Makalah ilmiah
¾ Makalah

yang

dipublikasikan/diterbitkan

dalam majalah atau jurnal ilmiah.
¾ Makalah yang tidak dipublikasikan namun
dicetak

dan

disebarkan

secara

terbatas

untuk kalangan tertentu (seperti pertemuan
ilmiah,

atau

forum

diskusi)

dan

didokumentasikan di perpustakaan.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
¾

Untuk yang

dipublikasikan, berupa

artikel

makalah asli atau foto kopi yang disahkan
oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau
yang memberi tugas.
¾

Untuk yang

tidak dipublikasikan, berupa

makalah dan surat tugas dari pimpinan unit
yang bersangkutan, serta surat keterangan
dari

kepala

perpustakaan

bahwa

karya

tersebut didokumentasikan di perpustakaan.
b) Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo
adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu
pokok bahasan tentang hal-hal yang baru di bidang
perpusdokinfo atau meninjau ulang hasil karya yang
sudah ada. Karya tulis ini dapat dipublikasikan dalam
bentuk buku atau artikel dalam suatu jurnal ilmiah.
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Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Buku atau artikel asli yang diterbitkan atau foto kopi
yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan
atau yang memberi tugas.
c) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan
analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo
yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan.
Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan
analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo
yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di
perpustakaan

adalah

karya

tulis

yang

disusun

seseorang yang membahas tentang bidang perpusdokinfo berupa tinjauan/ulasan terhadap karya yang
sudah ada dan atau laporan analisis ujicoba suatu
sistem yang dicetak terbatas untuk kalangan tertentu
yang dipakai sebagai bahan diskusi atau keperluan
lain dan didokumentasikan di perpustakaan.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Makalah

dan

surat

tugas

yang

disahkan

oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas,

serta

surat

perpustakaan

keterangan

bahwa

dari

karya

kepala
tersebut

didokumentasikan di perpustakaan.
d) Karya

tulis/karya

ilmiah

populer

di

bidang

perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu
kesatuan yang disebarluaskan melalui media massa.
Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan
yang disebarluaskan melalui media massa adalah
karya ilmiah yang menyajikan pandangan, gagasan,
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komentar atau ulasan terhadap suatu permasalahan
bidang perpusdokinfo yang ditulis dalam kerangka isi
yang lebih bebas dan bertujuan agar menarik dan
mudah dipahami oleh pembacanya dan diterbitkan di
majalah/jurnal.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Artikel asli

(guntingan media massa yang memuat

karya tersebut) atau foto kopi yang disahkan oleh
pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
e) Karya
atau

tulis
ulasan

berupa

prasaran, tinjauan, gagasan,

ilmiah

yang

disampaikan

dalam

pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya.
Satuan hasil : naskah
Bukti Fisik :
Makalah

dan

surat

tugas

yang

disahkan

oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
b. Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpusdokinfo.
Kegiatan ini terdiri dari 2 jenis :
1) Pedoman standar penyelenggaraan perpusdokinfo
Pedoman standar penyelenggaraan perpusdokinfo adalah
pedoman

yang

digunakan

sebagai

acuan

dalam

penyelenggaraan perpusdokinfo yang diakui dan/atau
ditetapkan

oleh

Perpustakaan

Nasional

RI

dan

diberlakukan secara nasional.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Buku pedoman standar yang diterbitkan dan disahkan
oleh Perpustakaan Nasional RI.
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2) Pedoman umum/petunjuk teknis perpusdokinfo
Pedoman umum/petunjuk teknis perpusdokinfo adalah
pedoman

yang

digunakan

sebagai

acuan

dalam

penyelenggaraan perpusdokinfo yang dibuat oleh instansi
tertentu digunakan untuk instansi yang bersangkutan.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Buku

pedoman/petunjuk

teknis

yang

disahkan

oleh

pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi
tugas.
Pemberian angka kredit :
Apabila kegiatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang,
maka pemberian angka kredit dibagi sesuai kontribusi
masing-masing anggota tim.
c. Menerjemahkan/menyadur

buku

dan

bahan-bahan

lain bidang perpusdokinfo.
1) Terjemahan yang dipublikasikan adalah karya tulis hasil
alih bahasa suatu tulisan dari suatu bahasa ke dalam
bahasa lain yang diterbitkan oleh suatu lembaga penerbit
dan

diedarkan

untuk

mendukung

kegiatan

kepustakawanan.
2) Saduran yang dipublikasikan adalah karya tulis atau
terjemahan secara bebas yang diterbitkan oleh suatu
lembaga

penerbit

dan

diedarkan

untuk

mendukung

kegiatan kepustakawanan. Saduran ini ditulis dengan
meringkaskan atau menyederhanakan suatu karya tulis
orang lain tanpa mengubah pokok pikiran tulisan asal.
Apabila

topik

terjemahan/saduran

di

luar

bidang

perpusdokinfo, harus terkait dengan koleksi perpustakaan di
mana Pustakawan bekerja yang diperkuat oleh surat tugas.
Satuan hasil :


Buku – judul



Makalah - naskah
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Bukti fisik :
Karya

saduran/terjemahan asli yang sudah diterbitkan

berupa buku atau artikel majalah/jurnal atau foto kopi yang
disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang
memberi tugas.
Pemberian angka kredit :
 Terjemahan/saduran bidang perpusdokinfo diberi angka
kredit: 100 %
 Terjemahan/saduran

bidang

non

perpusdokinfo

diberi

angka kredit: 60 %
d. Melakukan

tugas

sebagai

Ketua

Kelompok/Koordinator Pustakawan atau memimpin
unit perpustakaan.
1) Ketua kelompok/koordinator Pustakawan
Ketua kelompok/koordinator Pustakawan adalah seorang
Pustakawan yang diserahi tugas mengetuai kelompok/
mengkoordinasikan sejumlah pejabat fungsional Pustakawan untuk melaksanakan satu periode dan atau suatu
paket kegiatan kepustakawanan yang mencakup perencanaan,

pembagian

tugas,

peningkatan

kemampuan

kompetensi, dan jaminan pertanggung-jawaban tugas.
Satuan hasil : keputusan/tahun
Bukti fisik :
Keputusan pengangkatan sebagai ketua/koordinator atau
surat keterangan/surat tugas dari pimpinan unit.
2) Memimpin unit perpustakaan
Memimpin unit perpustakaan adalah Pustakawan yang
dibebaskan sementara dari jabatan fungsional yang
diangkat sebagai pejabat struktural atau ditugaskan
untuk memimpin unit kerja perpustakaan.
Satuan hasil : Keputusan/tahun
Bukti fisik :
Keputusan pengangkatan dalam jabatan.
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e. Menghimpun dan menyusun naskah-naskah kumpulan
tulisan untuk dipublikasikan.
Menghimpun

dan

menyusun

naskah-naskah

kumpulan

tulisan untuk dipublikasikan adalah kegiatan mengumpulkan
dan menyeleksi, menyusun naskah-naskah tulisan dalam
topik atau lingkup tertentu untuk disusun, disunting dan
dipublikasikan dalam bentuk terbitan baru.
Satuan hasil : judul
Bukti fisik :
Buku

berisi

kumpulan

tulisan

(bunga

rampai)

yang

diterbitkan atau foto kopi yang disahkan oleh pimpinan unit
kerja atau yang memberi tugas.
f.

Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat
konsep.
Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep
adalah

memberi

saran/pertimbangan

kepada

instansi/

perorangan yang meminta konsultasi berupa pemecahan
masalah/gagasan-gagasan

di

bidang

kepustakawanan.

Hasil kegiatan pemberian konsultasi kepustakawanan berupa
gagasan, saran, atau pertimbangan yang diusulkan kepada
yang meminta konsultasi dituangkan dalam bentuk naskah
tulisan. Pemberian konsultasi berdasarkan tugas dari

dan

disetujui oleh pimpinan unit.
Satuan hasil : naskah
Bukti fisik :
Naskah konsultasi yang diketahui oleh pimpinan unit yang
bersangkutan

atau

yang

memberi

tugas

atau

surat

keterangan/keputusan.
6. PENUNJANG KEGIATAN KEPUSTAKAWANAN
a. Mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah dan
luar sekolah.

64

1) Mengajar

pada

lembaga

pendidikan/sekolah

seperti

Perguruan Tinggi dan atau SMTA.
2) Mengajar pada pendidikan luar sekolah yaitu pada
lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah diakui oleh
lembaga yang berwenang.
Satuan hasil : jam/2
Bukti fisik :
Berupa

surat

keterangan

dari

penyelenggara

disertai

jadwal dan jumlah jam atau bukti lain yang disahkan.
b. Melatih siswa/mahasiswa/karyawan di bidang perpusdokinfo.
Melatih siswa/mahasiswa/karyawan yang magang/orientasi
di

perpustakaan.

Termasuk

memberikan

konsultasi/

bimbingan pelaksanaan tugas kepustakawanan.
Satuan hasil : jam/2
Bukti fisik :
Berupa

surat

penugasan

bersangkutan

atau

menyebutkan

jumlah

yang

dari

pimpinan

memberi

jam

yang

unit

tugas

yang
dengan

digunakan

untuk

melatih/membimbing.
c. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis,
disertasi atau laporan

akhir program studi yang berkaitan

dengan ilmu perpusdokinfo.
Satuan hasil : orang
Bukti fisik :
Surat penugasan bimbingan dari perguruan tinggi
besangkutan dilampiri

bukti hasil

yang

kegiatan berupa salinan

halaman judul dan halaman pengesahan.
d. Memberikan

konsultasi

teknis

sarana

dan

prasarana

konsultasi

teknis

sarana

dan

prasarana

perpusdokinfo
Memberikan
perpusdokinfo

adalah

kegiatan

memberikan

saran,

pertimbangan dan jawaban atas masalah atau pertanyaan
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dalam rangka pendayagunaan jasa

perpustakaan yang

berhubungan dengan pemilihan, pengadaan, penataan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana perpusdokinfo seperti
gedung/ruang perpustakaan, dan peralatan perpustakaan
lainnya.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Surat keterangan dari pimpinan unit

di mana pustakawan

bekerja dan laporan pelaksanaan kegiatan atau formulir isian
transaksi kegiatan konsultasi yang disahkan oleh pimpinan
unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
e. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di
bidang kepustakawanan.
Seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang
kepustakawanan adalah kegiatan berupa pertemuan ilmiah
di bidang perpusdokinfo dan bidang lain yang mendukung
misi

perpustakaan

dimana

Pustakawan

bekerja,

diselenggarakan secara resmi yang menyajikan sejumlah
makalah oleh para ahli di bidang perpusdokinfo dan terbuka
bagi yang mengikutsertakan masyarakat umum atau peserta
tertentu untuk menghasilkan kesimpulan tertentu.
Seminar/lokakarya
terkait

dengan

di
visi

bidang
dan

non

misi

perpusdokinfo
perpustakaan

harus
dimana

Pustakawan bekerja dan dilengkapi dengan surat tugas.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Surat keterangan dari penyelenggara/panitia atau sertifikat,
dan ditambah surat tugas untuk seminar di bidang non
perpusdokinfo.
f.

Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan
Organisasi profesi kepustakawanan dapat dalam lingkup
internasional, nasional, atau daerah, dan berbadan hukum.
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Tingkat Nasional : Ikatan Pustakawan

Indonesia

(IPI),

Forum-forum perpustakaan seperti FPPTI,
FPK, FPSI, FPU dan sejenisnya.
Tingkat Internasional : IFLA, CONSAL dll.
Satuan hasil : kali
Bukti fisik :
Foto

kopi

kartu

anggota

atau

bagi

pengurus adalah

Keputusan pengangkatan dari organisasi profesi.
g. Melakukan lomba kepustakawanan
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan
citra dan nilai perpustakaan atau kepustakawanan bagi
masyarakat. Peran Pustakawan dalam bentuk panitia yang
terdiri

dari

penanggung-jawab,

dewan

juri

atau

penyelenggara.
Yang dimaksud dengan :
1) Penanggungjawab adalah Pustakawan yang diberi tugas
tanggungjawab penyelenggaraan sesuai keputusan yang
ada.
2) Juri

adalah

Pustakawan

yang

diberi

tugas

untuk

melakukan penilaian lomba.
3) Penyelenggara adalah Pustakawan yang ditunjuk sebagai
panitia lomba.
Satuan hasil : kegiatan
Bukti fisik :
Keputusan pembentukan kepanitiaan.
h. Memperoleh penghargaan/tanda jasa
Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh pemerintah dalam pengabdian kepada nusa,
bangsa dan negara berupa Tanda Kehormatan Satyalencana
Karya Satya.
Termasuk dalam penghargaan ini adalah memperoleh gelar
kehormatan akademis.
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Satuan hasil : tanda jasa
Bukti fisik :
Piagam penghargaan/tanda jasa atau salinannya.
i.

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
Gelar

kesarjanaan

non

perpusdokinfo

yang

dimaksud

yang

adalah

diperoleh

kesarjanaan

setelah

yang

bersangkutan menduduki jabatan fungsional Pustakawan.
Satuan hasil : ijazah
Bukti fisik :
Foto

kopi

ijazah

yang

dilegalisir

oleh

pejabat

yang

berwenang.
j.

Menyunting risalah pertemuan ilmiah
Menyunting

risalah

pertemuan

ilmiah

adalah

kegiatan

mengumpulkan, menyusun dan menyunting hasil salah satu
pertemuan ilmiah dalam satu naskah yang siap diterbitkan
sebagai prosiding.
Satuan hasil : naskah/kali
Bukti fisik :
Naskah risalah dan surat tugas melakukan penyuntingan
yang diberikan oleh kepala unit kerja atau pihak lain yang
berwenang, contoh : Kepala unit perpustakaan, ketua
panitia pertemuan ilmiah, dll.
k. Peran serta dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan
Peran serta dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan adalah
menjadi salah satu pejabat dalam keanggotaan tim penilai
jabatan Pustakawan atau membantu mempersiapkan materi
untuk kelancaran tugas-tugas tim penilai jabatan fungsional
Pustakawan.
Satuan hasil : Keputusan/tahun
Bukti fisik :
Foto kopi keputusan yang disahkan oleh pimpinan unit yang
bersangkutan atau yang memberi tugas.
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BAB IV
PEMBINAAN KARIER PUSTAKAWAN

A. PENGANGKATAN PERTAMA
Pengangkatan pertama adalah pengangkatan

Pegawai Negeri

Sipil menjadi pejabat fungsional Pustakawan dari formasi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan

Pustakawan

Tingkat

Terampil

harus

memenuhi

syarat :
a. Berijazah paling rendah D2 bidang perpusdokinfo atau D2
bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon
Pustakawan Tingkat Terampil
b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I, golongan
ruang II/b;
c. Bertugas
informasi

pada

unit

perpustakaan,

sekurang-kurangnya

dokumentasi

selama

2

(dua)

dan
tahun

berturut-turut;
d. Setiap

unsur

penilaian

prestasi

kerja

dan

penilaian

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
e. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
sebagaimana Lampiran III

Keputusan

MENPAN

Nomor

132/KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang akan
didudukinya

yang

berasal

dari

pendidikan

dan

atau

ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.
Contoh

penghitungan

angka

kredit

untuk

pengangkatan

pertama kali dalam jabatan Pustakawan Tingkat Terampil
sebagai berikut :
¾

Hutagalung

berpendidikan

terakhir

D2

perpustakaan,

bekerja di perpustakaan sejak 2 April 2000 dengan formasi
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pustakawan dalam status Calon Pegawai Negeri Sipil
T.M.T. 1 April 2000.
2001

yang

Terhitung

bersangkutan

mulai

tanggal 1 April

diangkat sebagai

Pegawai

Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b. Yang bersangkutan terhitung mulai
tanggal 1 April 2002 mengajukan DUPAK ke Tim Penilai
dengan

angka

kredit

40

yang

diperoleh

dari

unsur

pendidikan (ijazah D2 perpustakaan) saja, dan apabila
yang bersangkutan akan menambahkan angka kredit dari
prestasi yang diperoleh dari kegiatan kepustakawanan
selama 2 (dua) tahun (2 April 2000 sampai dengan 1 April
2002), maka yang bersangkutan harus mengajukan Daftar
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke Tim Penilai.
Jenjang

jabatan

yang

bersangkutan

akan

ditentukan

berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan Pustakawan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat :
a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang perpusdokinfo
atau Sarjana bidang lain ditambah mengikuti dan lulus
Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli ;
b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. Bertugas
informasi

pada

unit

perpustakaan,

sekurang-kurangnya

dokumentasi

selama

2

(dua)

dan
tahun

berturut-turut;
d. Setiap

unsur

penilaian

prestasi

kerja

dan

penilaian

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
e. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
sebagaimana Lampiran IV Keputusan MENPAN Nomor
132/KEP/M.PAN/12/2002

sesuai

jenjang

jabatan

yang

akan didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau
ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.
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Contoh

penghitungan

angka

kredit

untuk

pengangkatan

pertama kali dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli sebagai
berikut :
¾

Hanifah

berpendidikan

S1

perpustakaan,

bekerja

di

perpustakaan sejak 2 Oktober 2000 dengan formasi
pustakawan dalam status Calon Pegawai Negeri Sipil
T.M.T. 1 Oktober 2000.
Oktober 2001

yang

Terhitung

mulai

bersangkutan

tanggal 1

diangkat sebagai

Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a. Yang bersangkutan terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2002 mengajukan DUPAK ke Tim
Penilai dengan angka kredit 100 yang diperoleh dari unsur
pendidikan (ijazah S1 perpustakaan) saja, dan apabila
yang bersangkutan akan menambahkan angka kredit dari
prestasi yang diperoleh dari kegiatan kepustakawanan
selama 2 tahun (2 Oktober 2000 sampai dengan 1
Oktober

2002),

maka

yang

bersangkutan

harus

mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
ke Tim Penilai. Jenjang jabatan yang bersangkutan akan
ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
B. PENGANGKATAN PERPINDAHAN
Pengangkatan perpindahan adalah pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil ke dalam jabatan

fungsional Pustakawan dari

jabatan

struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan
Pustakawan, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Pengangkatan perpindahan dalam jabatan Pustakawan Tingkat
Terampil dengan persyaratan :
a. Berijazah paling rendah D2 bidang perpusdokinfo atau D2
bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon
Pustakawan Tingkat Terampil
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b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I, golongan
ruang II/b;
c. Memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
d. Usia setinggi–tingginya 51 (lima puluh satu) tahun.
e. Setiap

unsur

penilaian

prestasi

kerja

dan

penilaian

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
d. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
sebagaimana Lampiran III Keputusan MENPAN Nomor
132/KEP/M.PAN/12/2002

sesuai

jenjang

jabatan

yang

akan didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau
ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.
Contoh

penghitungan

angka

kredit

untuk

pengangkatan

perpindahan dalam jabatan Pustakawan Tingkat Terampil
sebagai berikut :
¾

Andi Gayo tanggal lahir 5 Agustus 1953, pendidikan SLTA
bekerja di bagian Tata Usaha Pimpinan golongan ruang
II/a T.M.T. 1 Oktober 1982 dan melanjutkan sekolah
dengan pendidikan terakhir D3 Bahasa Inggris. Kemudian
dipindahkan ke unit teknis perpustakaan sejak tahun 1990
golongan ruang II/c T.M.T 1 Oktober 1990 sampai dengan
golongan ruang III/b pangkat Penata Muda Tingkat I
T.M.T. 1 Oktober 2002. Pada 1 November 2002 yang
bersangkutan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan

Calon

Pustakawan

Tingkat

Terampil.

Untuk

diangkat menjadi pejabat fungsional Pustakawan, yang
bersangkutan mengajukan DUPAK dengan masa penilaian
sejak 1 Oktober 1990 sampai dengan 1 Desember 2002
angka kredit yang diajukan sebesar 150 diperoleh dari
ijazah

D3

Pustakawan

Bahasa
Tingkat

Inggris

ditambah

Terampil
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sertifikat

sebesar

60

dan

Diklat
dari

pelaksanaan tugas kepustakawanan sebesar 90. Angka
kredit yang disetujui dan ditetapkan dalam PAK sebesar
145. Andi Gayo kemudian diangkat menjadi pejabat
fungsional

Pustakawan

dalam

jabatan

Pustakawan

Pelaksana Lanjutan T.M.T. 1 Januari 2003 pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b T.M.T. 1 Oktober
2002 dengan angka kredit 145.

2. Pengangkatan perpindahan dalam jabatan Pustakawan Tingkat
Ahli dengan persyaratan :
a. Berijazah paling rendah S1 bidang perpusdokinfo atau S1
bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Calon
Pustakawan Tingkat Ahli
b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. Memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
d. Usia setinggi–tingginya 51 (lima puluh satu) tahun.
e. Setiap

unsur

penilaian

prestasi

kerja

dan

penilaian

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
f.

Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
sebagaimana

Lampiran

IV

Keputusan

MENPAN

Nomor

132/KEP/M.PAN/12/2002 sesuai jenjang jabatan yang akan
didudukinya yang berasal dari pendidikan dan atau ditambah
angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya.
Contoh

penghitungan

angka

kredit

untuk

pengangkatan

perpindahan dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli sebagai
berikut :
¾ Anton

tanggal

lahir

1

Desember

1955,

berpendidikan

terakhir S1 bidang hukum dengan pangkat Penata Muda
Tk. I, golongan ruang III/b, 1 April 2003 ditugaskan di
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bidang teknis perpustakaan.

Pada bulan April 2005 yang

bersangkutan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan Calon Pustakawan Tingkat Ahli. Untuk diangkat
dalam jabatan fungsional Pustakawan, yang bersangkutan
mengajukan DUPAK dengan angka kredit yang diajukan
sebesar 100 yang diperoleh dari ijazah S1 bidang hukum
ditambah sertifikat Diklat

Pustakawan Tingkat

Ahli. Anton

kemudian diangkat menjadi pejabat fungsional Pustakawan
dalam jabatan Pustakawan Pertama T.M.T. 1 Juni 2005
pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b T.M.T.
1 April 2003 dengan angka kredit 100.
C. KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
1. Kenaikan Jabatan
Kenaikan jabatan bagi pejabat fungsional Pustakawan harus
memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir;
b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
2. Kenaikan Pangkat.
Kenaikan

pangkat

pejabat

fungsional

Pustakawan

harus

memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Telah memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
b. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir;
c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam (DP3)
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.
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3. Jabatan/pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat
Pustakawan

Tingkat

Terampil,

setinggi-tingginya

Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,

adalah
golongan

ruang III/d sesuai Lampiran I Keputusan MENPAN.
4. Dalam

hal

pangkat

yang

tidak

sesuai

dengan

jenjang

jabatannya, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai
berikut :
a

Jika

jabatan

lebih

rendah

dari

pangkat,

maka

yang

bersangkutan belum dapat mengusulkan kenaikan pangkat
yang lebih tinggi sebelum ada kesesuaian antara jenjang
dengan pangkat;
b

Jika pangkat lebih rendah dari

jabatan, maka yang

bersangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Usul kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional Pustakawan
selain

melampirkan

berkas-berkas

persyaratan

sesuai

ketentuan yang berlaku, dilampirkan pula salinan sah PAK dan
keputusan pengangkatan dalam jabatan dan atau pangkat
fungsional Pustakawan terakhir.
6. Pustakawan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa

jabatan/

pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan
mengumpulkan angka

kredit sekurang-kurangnya 20% (dua

puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal
dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
Contoh :
Nuraini, golongan/ruang III/b T.M.T. tanggal 1 April 2002 mulai
menduduki jabatan Pustakawan Pelaksana Lanjutan dengan
angka kredit sebesar 185. Tanggal 1 April 2003 Nurhaliza
memperoleh angka kredit sebesar 15 sehingga jumlah

angka

kredit seluruhnya : 185 + 15 = 200 angka kredit ini memenuhi
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syarat untuk kenaikan jabatan menjadi Pustakawan Penyelia.
Karena untuk naik pangkat ke III/c baru dapat dilaksanakan
pada tanggal 1 April 2004, maka selama menunggu proses
kenaikan pangkat, yang bersangkutan dari 1 April
sampai dengan 30 Maret 2004,
sekurang-kurangnya

20 %

2003

diwajibkan mengumpulkan

dari jumlah angka

kredit

yang

diperlukan untuk naik pangkat dari III/b ke III/c yaitu (20% x
80% x 50 = 8 angka kredit) berasal dari kegiatan tugas pokok
dan/atau pengembangan profesi.
D. PEMBEBASAN SEMENTARA
Pejabat

fungsional

Pustakawan

dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila :
1. Tidak

dapat

memenuhi

angka

kredit

yang

ditentukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sampai dengan
ayat (3) Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002.
a. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia,
pangkat

Penata golongan ruang III/c

dan Pustakawan

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai
Utama

dengan

Pustakawan

Madya,

golongan

Utama

pangkat

Pembina

ruang IV/d, dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak menduduki

jabatan/pangkat terakhir

tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
b. Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
dalam

setiap

pangkatnya

tahun

tidak

sejak

dapat

diangkat

dalam

mengumpulkan

jabatan/

angka

kredit

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari tugas
pokok dan/atau pengembangan profesi.
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c. Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
dalam

setiap

pangkatnya

tahun

tidak

sejak

dapat

diangkat

dalam

mengumpulkan

jabatan/

angka

kredit

sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari tugas pokok
dan/atau pengembangan profesi.
2. Ditugaskan di luar jabatan fungsional Pustakawan dan/atau
ditugaskan

dalam

jabatan

lainnya

sehingga

tidak

dapat

melaksanakan tugas pokoknya.
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kecuali
penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
30

Tahun

1980.

Selama

menjalani

masa

pembebasan

sementara, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas
pokoknya,

tetapi

kegiatan

tersebut

tidak

dinilai

angka

kreditnya.
4. Yang

bersangkutan

sedang

menjalankan

cuti

di

luar

tanggungan negara (kecuali cuti di luar tanggungan negara
untuk persalinan ketiga dan seterusnya).
5. Yang bersangkutan sedang menjalankan tugas belajar lebih
dari

6

(enam)

bulan.

Pembebasan

sementara

diberikan

terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh). Selama pembebasan
sementara

tersebut,

yang

bersangkutan

dapat

dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi,
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000
tentang kenaikan pangkat PNS Pasal 19 sebagai berikut :
a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat ) tahun dalam pangkat
terakhir;
b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;
c. Kenaikan pangkat tersebut diberikan dalam batas jenjang
pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau
jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya.
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E. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PUSTAKAWAN
1. Pustakawan yang dibebaskan sementara dan telah selesai
melaksanakan tugas di luar jabatan fungsional Pustakawan,
yang

dinyatakan

berwenang,

dengan

yang

keputusan

bersangkutan

dari

diangkat

pejabat

yang

kembali

dalam

jabatan semula.
2. Pustakawan yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional
Pustakawan,

dapat menggunakan angka kredit terakhir yang

dimiliki dan atau dari angka kredit terakhir ditambah angka
kredit dari prestasi di bidang kepustakawanan yang diperoleh
selama pembebasan sementara. Angka kredit tersebut
diajukan

ke

tim

penilai

pada

saat

akan

dapat

atau

setelah

pengangkatan kembali dalam jabatan Pustakawan.
Contoh penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pustakawan :
a. Drs. Suryadi, tanggal lahir 22 Agustus 1950, pangkat
Penata Muda Tingkat I (T.M.T. 1 Oktober 1986), golongan
ruang III/b, diangkat dalam jabatan Ajun Pustakawan
(Pustakawan Pertama) T.M.T. 1 Juni 1989, dengan angka
kredit

sebesar

bersangkutan

160.

Sejak

dibebaskan

2

Desember

sementara

1990

karena

yang

diangkat

sebagai Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Unit
Kerja Perpustakaan. Pada tanggal 1 Oktober 1994

yang

bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dan T.M.T. 1 April 2002 yang
bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural Eselon III
di lingkungan Unit Kerja Perpustakaan. Kemudian pada 1
April

2003

Pembina,

yang

bersangkutan

golongan

ruang

naik

(IV/a).

pangkat

Karena

menjadi

pada

bulan

Agustus 2006 yang bersangkutan akan memasuki masa
pensiun,

maka

pada

tanggal

29

Mei

2006

yang

bersangkutan mengusulkan DUPAK sebesar 120 ke Tim
Penilai Instansi dari prestasi kerja selama menduduki
jabatan

struktural

atau
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selama

meninggalkan

jabatan

fungsional Pustakawan. Oleh Tim Penilai Instansi disetujui
115 angka kredit dan ditetapkan dalam PAK oleh pejabat
yang berwenang sebesar 160 + 115 = 275 angka kredit per
1 Juni 2006.
Selanjutnya

Pejabat

Pembina

Pusat/Propinsi/Kabupaten

Kota

Kepegawaian

memberhentikan

dari

jabatan struktural Eselon III T.M.T. 1 Juli 2006, diikuti
pengangkatan kembali dan sekaligus kenaikan jabatan yang
bersangkutan dalam jabatan Pustakawan Muda dengan
angka

kredit

sebesar

275

dalam

pangkat

Pembina,

golongan ruang IV/a.
b. Rusdianto tanggal lahir 15 April 1960 pendidikan terakhir
S1 perpustakaan, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang

III/d

T.M.T

April

2001

Pustakawan

Muda

dengan

dan

angka

menjabat
kredit

sebagai

300.

Yang

bersangkutan sejak 1 Mei 2003 dibebaskan sementara dari
jabatan fungsional Pustakawan karena diangkat sebagai
pejabat struktural yaitu Kepala Bidang Pengolahan Bahan
Pustaka di unit perpustakaan. Tanggal 1 April 2005 yang
bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina, golongan
ruang IV/a. Pada tanggal 1 Mei 2006 yang bersangkutan
tidak lagi memangku jabatan struktural dan diangkat
kembali sebagai pejabat fungsional Pustakawan.
Untuk
menjadi

menentukan
fungsional

jabatan

jabatan

Pustakawan,

setelah

yang

kembali

bersangkutan

mengajukan DUPAK dengan masa penilaian 1 April 2001
sampai dengan 30 April 2006. Angka kredit yang diusulkan
sebesar 60, diperoleh dari pelaksanaan

tugas pokok dan

unsur utama lainnya 48 dan unsur penunjang sebesar 12.
Angka

kredit

tersebut

sebagian

diperoleh

selama

menduduki jabatan struktural. PAK yang disetujui sebesar
360 (300 lama + 60 baru). Rusdianto diangkat kembali
dalam

jabatan

Pustakawan

Muda,

pangkat

Pembina

golongan ruang IV/a dengan angka kredit sebesar 360.
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c) Putu Wirawan tanggal lahir 17 Agustus 1960 pendidikan
terakhir

S1

perpustakaan

pangkat

Penata

Tingkat

I,

golongan ruang III/d T.M.T. 1 April 2000 dan menjabat
sebagai

Pustakawan

Muda

dengan

Tanggal 1 Juni 2001 yang
sementara

dari

angka

bersangkutan

jabatan

kredit

320.

dibebaskan

fungsional Pustakawan karena

menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bagian Tata
Usaha eselon III/b di suatu unit kerja perpustakaan.
Tanggal

1

Juni

2003

yang

bersangkutan

tidak

lagi

menduduki jabatan struktural dan diangkat kembali sebagai
tenaga fungsional Pustakawan. Untuk menentukan jabatan
jabatan setelah kembali sebagai fungsional Pustakawan,
yang

bersangkutan

mengajukan

DUPAK

dengan

masa

penilaian sejak 2 April 2000 sampai dengan 30 Mei 2001,
angka kredit yang diusulkan sebesar 30. Selama menjabat
sebagai Kepala Bagian Tata Usaha yang bersangkutan tidak
melakukan tugas kepustakawanan sehingga tidak mendapat
tambahan

angka kredit.

Angka

kredit

yang

disetujui

dan dituangkan dalam PAK sebesar 350 (320 lama + 30
baru). Putu Wirawan diangkat kembali dalam jabatan
Pustakawan Muda

pangkat

Penata Tingkat I golongan

ruang III/d dengan angka kredit sebesar 350.
3. Pustakawan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar
tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi
semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional
Pustakawan semula;
4. Pustakawan yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6
(enam)

bulan,

dapat

diangkat

kembali

dalam

jabatan

fungsional Pustakawan semula setelah yang bersangkutan
selesai menjalani tugas belajar.
5. Pustakawan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara

sebagai

Pegawai

Negeri

Sipil

berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat
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kembali dalam jabatan fungsional Pustakawan semula, apabila
berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah

mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau
dijatuhi pidana percobaan;
6. Pustakawan

yang

dibebaskan

sementara

karena

dijatuhi

hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat khusus
penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam jabatan
fungsional Pustakawan semula apabila telah selesai menjalani
hukuman

disiplin

sesuai

dengan

keputusan

pejabat

yang

berwenang.
F. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PUSTAKAWAN
1. Pejabat

yang

fungsional

berwenang

Pustakawan

memberhentikan

adalah

pejabat

dari

yang

jabatan

berwenang

mengangkat Pustakawan.
2. Pustakawan diberhentikan dari jabatannya apabila :

a.

Dijatuhi

hukuman

disiplin

Pegawai Negeri Sipil sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan
hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali penurunan pangkat;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

25

ayat

(1)

Keputusan

MENPAN

Nomor

132/KEP/M.PAN/12/2002 tidak dapat mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat

lebih

bersangkutan

tinggi,

pada

diberhentikan

awal
dari

tahun
jabatan

ke-2

yang

fungsional

Pustakawan;
c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan MENPAN Nomor
132/KEP/M.PAN/12.2002 tidak dapat mengumpulkan angka
kredit

yang

ditentukan,
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pada

awal

tahun

ke-2

yang

bersangkutan

diberhentikan

dari

jabatan

fungsional

Pustakawan;
d. Dalam masa pembebasan sementara karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit dan telah mencapai batas usia
pensiun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun
2003.

G. ALIH JALUR DARI PUSTAKAWAN TINGKAT TERAMPIL KE
PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI
Seseorang yang menduduki jabatan Pustakawan Tingkat Terampil
dapat beralih ke jabatan Pustakawan Tingkat Ahli setelah yang
bersangkutan lulus S1 bidang perpusdokinfo atau S1 bidang lain
ditambah mengikuti dan lulus Diklat Pustakawan Tingkat Ahli
(Diklat Alih Jalur), dengan ketentuan:
1. Angka kredit yang dimiliki Pustakawan Pelaksana sampai
dengan Pustakawan Penyelia, yang akan digunakan untuk
menentukan jabatan pada saat yang bersangkutan beralih ke
jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dihitung sebesar 100 % angka
kredit yang berasal dari unsur pendidikan formal ditambah 75
% angka kredit kumulatif yang berasal dari kegiatan unsur
utama

yaitu

tugas

pokok

(unsur

pengorganisasian

dan

pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi dan
unsur pemasyarakatan perpusdokinfo) dan atau ditambah
angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi.
Contoh :
Arini, Pustakawan Penyelia, Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d, (T.M.T. 1 April 2003),

berpendidikan D2. Angka kredit

terakhir yang tertera pada PAK adalah sebesar 303,435, terdiri
dari unsur utama (pendidikan D2= 40 angka kredit, ditambah
tugas pokok dan pengembangan profesi= 202,748 angka
kredit) dan unsur penunjang sebesar 60,687 angka kredit.
Selama tiga tahun, sesuai ketentuan, Arini setiap tahun

82

mengusulkan DUPAK ke Tim Penilai minimal 10 angka kredit
dari tugas pokok dan atau pengembangan profesi. Untuk
meningkatkan

pengetahuannya,

yang

bersangkutan

melanjutkan pendidikan S1 bidang perpustakaan. Setelah lulus,
yang bersangkutan mengusulkan DUPAK untuk beralih ke
jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dengan angka kredit berasal
dari

pendidikan

S1

(100)

ditambah

30

angka

kredit

maintenance jabatan selama 3 tahun yaitu 30 (3x10) angka
kredit.
Kemudian Tim Penilai melakukan penghitungan angka kredit
sebagai berikut :
Pendidikan

= 100 – 40 = 60

Maintenance jabatan

=

3 x 10 = 30 +
90

Angka kredit lama + baru = 303,435 + 90 = 393,435 angka
kredit
Unsur penunjang

60,687 angka

kredit 332,748

angka

kredit
Angka kredit tersebut terdiri dari = pendidikan (100) + tugas
pokok dan pengembangan profesi (232,748)
Jadi angka kredit yang dapat diperhitungkan untuk alih jabatan
adalah:
Pendidikan + 75% (tugas pokok + pengembangan profesi) =
100 + (75% x 232,748) = 100 + 174,561 = 274,561 angka
kredit
Berdasarkan angka kredit tersebut, Arini dialihkan jabatannya
ke Pustakawan Muda T.M.T. 1 April 2006 pangkat Penata
Tingkat I golongan ruang

III/d T.M.T. 1 April 2003 dengan

274,561 angka kredit.
2. Pustakawan

Tingkat

Pengatur Tingkat I,

Terampil

yang

menduduki

pangkat

golongan ruang II/b sampai dengan II/d

jenjang jabatan Pustakawan Pelaksana dapat dipertimbangkan
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kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang
III/a dan diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli,
dengan ketentuan :
a.

Minimal

telah

1

(satu)

tahun

dalam

pangkat/jabatan

terakhir.
b.

Setiap penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling
rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c.

Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukan untuk pangkat Penata Muda golongan ruang
III/a dan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Contoh :
Herlambang, Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat
I, golongan ruang II/d, (T.M.T. 1 April 2004), berpendidikan
D3. Angka kredit terakhir yang tertera pada PAK adalah
sebesar 80, terdiri dari 60 angka kredit unsur pendidikan dan
20 angka kredit unsur utama lainnya. Untuk meningkatkan
pengetahuannya, yang bersangkutan melanjutkan pendidikan
yang lebih tinggi yaitu S1 bidang perpustakaan dan berhasil
lulus pada bulan Agustus 2007. Pada bulan September 2007
yang bersangkutan mengusulkan DUPAK ke Tim Penilai untuk
alih jabatan ke jenjang Pustakawan Tingkat Ahli. Oleh Tim
Penilai angka kredit Herlambang disetujui sebesar :
Pendidikan

= 100

Unsur utama lainnya 75 % x 20

=

Angka kredit disetujui

= 115

Berdasarkan

angka

mengusulkan

penyesuaian

pangkat

dan

berwenang

menjadi

Pustakawan

pejabat

yang

kredit

15 +

golongan ruang III/a.
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tersebut,

Herlambang
jabatan

dapat
kepada

Pertama,

H. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, MEMBEBASKAN
SEMENTARA,

MENGANGKAT

MEMBERHENTIKAN,

DAN

KEMBALI,

MEMINDAHKAN,

MENETAPKAN

KENAIKAN

PANGKAT PUSTAKAWAN
1. Pejabat

yang

mengangkat

mengangkat,

kembali,

membebaskan

memindahkan,

dan

sementara,

memberhentikan

Pustakawan
a. Pustakawan

Utama,

Pangkat

Pembina

Utama

Madya,

golongan ruang IV/d dan Pembina Utama, golongan ruang
IV/e di seluruh Indonesia oleh Presiden.
b. Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia
dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Madya
oleh :
1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri/
Jaksa

Agung/Pimpinan

Departemen

atau

Lembaga

Pimpinan

Pemerintah

Kesekretariatan

Non

Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Negara, Sekretaris
Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris
Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara.
2) Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur.
3) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah
Bupati/ Walikota.
Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Pusat

dan

Provinsi

dapat

mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa
kepada pejabat satu tingkat di bawahnya yang menangani
urusan kepegawaian di lingkungannya
pengangkatan,

pembebasan

untuk menetapkan

sementara,

pengangkatan

kembali, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan
Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan
Muda

sedangkan

Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Kabupaten/Kota untuk Pustakawan Pelaksana sampai dengan
Pustakawan Pelaksana Lanjutan, dan Pustakawan Pertama.
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2. Pejabat

yang

berwenang

menetapkan

kenaikan

pangkat

Pustakawan
a. Presiden menetapkan kenaikan pangkat Pustakawan Madya
pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk
menjadi

Pembina

Utama

Muda

golongan

ruang

IV/c,

Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan
ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah
mendapat

pertimbangan

Kepegawaian
Pejabat

Negara.

Pembina

teknis

Kenaikan

dari

Kepala

pangkat

Kepegawaian

Pusat,

Badan

diajukan

Pejabat

oleh

Pembina

Kepegawaian Provinsi dan Pejabat Pembina Kepegawaian
Kabupaten/Kota melalui Gubernur.
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan kenaikan
pangkat

Pustakawan di lingkungannya untuk Pustakawan

Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang
II/b untuk menjadi pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai

dengan

Pustakawan

Madya

pangkat

Pembina

Tingkat I, golongan ruang IV/b.
c. Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Provinsi

menetapkan

kenaikan pangkat Pustakawan di provinsi untuk Pustakawan
Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang
II/b untuk menjadi pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai

dengan

Pustakawan

Madya

pangkat

Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b dan kenaikan pangkat
Pustakawan Kabupaten/Kota yang menduduki Pustakawan
Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk
menjadi

Pustakawan

Madya,

pangkat

Pembina,

golongan/ruang IV/a dan Pembina Tk I golongan ruang IV/b.
d. Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Kabupaten/Kota

menetapkan kenaikan pangkat Pustakawan di lingkungannya
untuk

Pustakawan

Pelaksana

pangkat

Pengatur

Muda

Tingkat I golongan ruang II/b untuk menjadi pangkat
Pengatur,

golongan

ruang

86

II/c

sampai

dengan

Pustakawan
dengan

Penyelia

Pustakawan

dan

Pustakawan

Muda

pangkat

Pertama

Penata

sampai

Tingkat

I

golongan ruang III/d.
Pejabat

Pembina

Kepegawaian

Pusat,

Provinsi,

dan

Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
atau memberi kuasa kepada pejabat satu tingkat di bawahnya
yang menangani urusan kepegawaian di lingkungannya untuk
menetapkan kenaikan pangkat.
I. UNSUR-UNSUR YANG TERKAIT DALAM PEMBINAAN KARIER
PUSTAKAWAN
Jabatan fungsional Pustakawan adalah

jabatan karier Pegawai

Negeri Sipil yang bersifat fungsional dan diukur berdasarkan
prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai
jenjang jabatannya.
Dalam pembinaan karier Pustakawan, terdapat pihak-pihak/unsurunsur yang terkait dalam kelancaran karier Pustakawan yaitu :
1. Atasan langsung pejabat fungsional Pustakawan dan atau ketua
kelompok yang merupakan pihak/unsur pemberi lahan dan
tugas kegiatan serta pemantau hasil kerja pejabat fungsional
Pustakawan.
2. Tim penilai, sebagai pihak/unsur yang menilai prestasi kerja
yang diajukan oleh pejabat fungsional Pustakawan sebagai
dasar kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.
3. Bagian

kepegawaian,

administrasi

kenaikan

sebagai

pihak

jabatan/pangkat

yang
pejabat

memproses
fungsional

Pustakawan.
Ketiga pihak tersebut satu sama lain berkaitan dan agar diperoleh
pola pembinaan
secara
dalam

obyektif,

karier

pejabat

fungsional

Pustakawan

maka diperlukan adanya kesamaan persepsi

menjabarkan

pemahaman

pengertian

masing-masing

kegiatan yang tertuang dalam acuan/pedoman yang ada dan harus
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diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan sehari-hari.
J.

PENEMPATAN PUSTAKAWAN
Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional
Pustakawan harus ditempatkan pada unit perpusdokinfo dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Unit perpusdokinfo adalah unit yang memenuhi syarat untuk
penempatan seorang Pustakawan dan mempunyai unsur-unsur
sebagai berikut :
a. Kelembagaan

(organisasi)

perpusdokinfo

resmi

dan

mempunyai tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
b. Koleksi bahan pustaka minimal 1.000 judul dari berbagai
disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang
bersangkutan dan dikelola menurut sistem tertentu;
c. Ruangan khusus yang dapat menampung koleksi minimal
1.000 judul, memiliki ruang baca, ruang layanan dan ruang
kerja;
d. Mempunyai perlengkapan/peralatan utama yaitu : rak
untuk koleksi, meja dan kursi untuk membaca yang
berkapasitas sekurang-kurangnya untuk 6

(enam) orang,

lemari katalog, meja sirkulasi, meja dan kursi kerja.
2. Unit perpusdokinfo yang memenuhi persyaratan di atas dapat
mengangkat tenaga Pustakawan (sumber daya manusia),
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. Jumlah dan jenjang
jabatan

Pustakawan

ditentukan

sesuai

yang
dengan

dilaksanakan.
3. Unit perpusdokinfo meliputi :
a. Perpustakaan Nasional RI;
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ada

di

suatu

beban

kerja

perpusdokinfo
yang

harus

b. Perpustakaan khusus pada unit kerja instansi pemerintah,
seperti : Pusat, Bidang, Sub Bidang/Seksi perpusdokinfo di
Departemen, Kejaksaan Agung, Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara,

Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen,

dan

Pemerintah Daerah;
c. Perpustakaan

perguruan

tinggi

seperti

perpustakaan

universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik;
d. Perpustakaan sekolah pada tingkat SD, SLTP, SLTA dan
yang sederajat;
e. Perpustakaan umum pada tingkat propinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, desa, dll.
4. Penempatan Pustakawan pada unit kerja perpusdokinfo serta
unit-unit

tertentu

lainnya,

pada

prinsipnya

harus

memperhatikan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang
Pustakawan yang bersangkutan.
5. Unit tertentu lainnya yang memenuhi syarat untuk penempatan
Pustakawan adalah unit yang :
a. Mempunyai uraian tugas atau program kerja yang sesuai
dengan tugas kepustakawanan;
b. Mempunyai

lahan

pekerjaan

yang

cukup

untuk

pengumpulan angka kredit bagi Pustakawan.
K. PENINGKATAN KEMAMPUAN PUSTAKAWAN
1. Tujuan
Pada

hakekatnya

seorang

Pustakawan

mengikuti

suatu

program peningkatan kemampuan bertujuan :
a. Untuk

meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan

dan

kemampuan serta keahlian dalam melaksanakan tugastugasnya sebagai pejabat fungsional Pustakawan, untuk
masa sekarang maupun masa akan datang;
b. Untuk memperoleh bekal pengetahuan atau keterampilan/
keahlian dalam rangka menghadapi suatu peralihan tugas/
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jabatan di masa yang akan datang, seperti alih tugas
menjadi pejabat struktural;
c. Untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan/pangkat,
pindah jabatan ataupun melaksanakan tugas tertentu.
2. Jenis Program
a. Pendidikan dan pelatihan
1) Pendidikan dan pelatihan fungsional Pustakawan adalah
pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan
pengetahuan, keterampilan/keahlian dasar fungsional
Pustakawan sebagai bekal bagi Pegawai Negeri Sipil
dalam melaksanakan tugas sebagai Pustakawan.
2) Pendidikan
bertujuan

dan

pelatihan

memberikan

teknis

kepustakawanan

keterampilan

dan

atau

penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan
secara

langsung

dengan

pelaksanaan

tugas

pokok

Pustakawan.
b. Pendidikan formal di perguruan tinggi
1) Pustakawan dapat mengikuti pendidikan formal pada
jurusan ilmu perpustakaan dan informasi di perguruan
tinggi untuk memperoleh gelar dan untuk peningkatan
kompetensi dan profesionalisme.
2) Pustakawan

dapat

mengikuti

pendidikan

non

kepustakawanan di perguruan tinggi, sepanjang bidang
pengetahuan dan keterampilannya bermanfaat bagi
pelaksanaan

tugasnya

sebagai

pejabat

fungsional

Pustakawan dan dihargai sebagai unsur penunjang.
c. Latihan kerja di dalam dan luar negeri.
Latihan kerja dilakukan pada unit perpusdokinfo dan unitunit kerja terkait lainnya di dalam dan luar negeri dalam
rangka peningkatan kompetensi kepustakawanan sesuai
dengan kebutuhan unit perpustakaan.
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d. Mengikuti pertemuan ilmiah
Pertemuan ilmiah di bidang perpusdokinfo yang dapat
diikuti Pustakawan baik di dalam maupun di luar negeri
meliputi :
a) Konferensi
b) Seminar
c) Lokakarya
d) Simposium
e) Diskusi panel, dan sejenisnya.
e. Studi banding dan peninjauan
Studi banding, peninjauan dan studi wisata dapat diikuti
oleh

Pustakawan.

Pustakawan

yang

melakukan

studi

banding dan peninjauan harus mempunyai surat tugas dari
pimpinan yang berwenang.
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BAB V
ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN
A. KETENTUAN TENTANG PERHITUNGAN ANGKA KREDIT
1. Angka kredit diperlukan untuk :
a. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan perpindahan
dalam jabatan fungsional Pustakawan bagi Pegawai Negeri
Sipil, untuk menentukan jenjang jabatan sebagai pejabat
fungsional pustakawan;
b. Kenaikan

jabatan/pangkat

dalam

jabatan

fungsional

Pustakawan;
c. Peralihan jabatan dari Pustakawan Tingkat Terampil ke
Pustakawan

Tingkat

memperoleh

ijazah

perpusdokinfo

atau

Ahli

setelah

yang

serendah-rendahnya
Sarjana

(S1)

bersangkutan
Sarjana

bidang

lain

(S1)

setelah

mengikuti dan lulus Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat
Alih Jalur);
d. Pengangkatan kembali bagi Pustakawan yang telah selesai
menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di luar
jabatan fungsional Pustakawan;
e. Kenaikan

jabatan/pangkat

setingkat

lebih

tinggi

bagi

Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia
pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pustakawan
Pertama

sampai

dengan

Pustakawan

Pembina

Utama

Madya,

golongan

Utama,

ruang

pangkat

IV/d

yang

dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka
waktu

5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat

terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit;
f. Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, yang setiap tahun diwajibkan mengumpulkan
angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan
tugas pokok dan/atau pengembangan profesi;
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g. Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e,

yang setiap tahun diwajibkan mengumpulkan

angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari
kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
2. Penghitungan angka kredit
Angka kredit dari setiap kegiatan yang dikerjakan pejabat
fungsional Pustakawan diperhitungkan dari jumlah prestasi
kerja masing-masing butir kegiatan dikalikan dengan satuan
angka

kredit

yang

tercantum

dalam

Lampiran

I

dan

II

Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002.
Contoh :
Amir Hamzah, Pustakawan Penyelia, pangkat Pengatur Tingkat
I, golongan
“katalog

ruang

sederhana

II/d, mengerjakan butir
dengan

prestasi

sebanyak

kegiatan
50

judul”,

membuat dan menyusun desiderata dengan prestasi sebanyak
60 judul”. Angka kredit yang diperoleh Amir Hamzah adalah: 50
judul

x 0,001/judul = 0,050 untuk butir kegiatan katalog

sederhana, dan 60 judul x 0,0006/judul = 0,036 untuk butir
kegiatan menyusun desiderata.
Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap
Pustakawan

untuk

kenaikan

jabatan/pangkat

Pustakawan

Tingkat Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran III dan
untuk Pustakawan Tingkat Ahli sebagaimana tersebut pada
Lampiran IV, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Sekurang-kurangnya 80 % angka kredit berasal dari unsur
utama;
b. Sebanyak-banyaknya 20 % angka kredit berasal dari unsur
penunjang.
Unsur

kegiatan

pendidikan,

pengembangan

profesi

dan

penunjang boleh dilakukan oleh semua jenjang jabatan sesuai
lampiran I dan II Keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/
12/2002.

93

3. Masa penilaian angka kredit
Masa penilaian angka kredit adalah jangka waktu pelaksanaan
kegiatan

Pustakawan

di

bidang

kepustakawanan

yang

dicantumkan dalam DUPAK.
Masa penilaian angka kredit dihitung sebagai berikut :
a. Sejak yang bersangkutan bekerja di perpustakaan bagi
Pegawai Negeri

Sipil

yang akan

diangkat untuk pertama

kali dalam jabatan fungsional Pustakawan.
b. Sejak masa penilaian yang tercantum dalam PAK terakhir
untuk :
1). Pengangkatan

pertama

dalam

jabatan

fungsional

Pustakawan.
2). Kenaikan jabatan/pangkat
3). Alih jabatan Pustakawan Tingkat Terampil ke jabatan
Pustakawan Tingkat Ahli.
4). Pengangkatan kembali Pustakawan yang telah selesai
menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan di
luar jabatan fungsional Pustakawan.
5). Pemeliharaan (maintanence) jabatan bagi Pustakawan
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
dan

Pustakawan

golongan

Utama,

ruang

IV/e

pangkat
yang

Pembina

setiap

tahun

Utama,
harus

mengajukan DUPAK.
Contoh :
Masa penilaian angka kredit yang diajukan sebelumnya
tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Desember 2000,
sehingga untuk masa penilaian berikutnya adalah mulai
tanggal 1 Januari 2001.
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B. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
1. Lampiran-lampiran DUPAK
DUPAK yang diajukan untuk penilaian dan penetapan angka
kredit harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
a.

Surat pengantar/surat permohonan dari pejabat pengusul.

b.

Surat tugas, yang dibedakan :
1) Surat tugas bagi pejabat fungsional Pustakawan yang
akan

melaksanakan/mengerjakan

yang

menjadi

tugas

pokoknya

butir-butir
dalam

kegiatan

kurun

waktu

tertentu. Surat tugas cukup satu yang dibuat pada awal
tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan
dilakukan.
2) Surat tugas yang juga berfungsi sebagai Rencana Kerja
Tingkat Pustakawan (RKTP) yang dibuat setiap tahun
anggaran

oleh

Pustakawan.

masing-masing

Contoh

surat

pejabat

penugasan

fungsional
lihat

Anak

Lampiran 1.
3) Surat tugas limpah bagi Pustakawan yang melakukan
tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang
jabatannya.

Contoh

surat

tugas

limpah

lihat

Anak

Lampiran 24.
4) Surat tugas bagi Pustakawan yang mengerjakan suatu
paket kegiatan tertentu dan/atau yang dikerjakan di luar
jam kerja.
5) Surat

tugas

bagi

Pustakawan

yang

melakukan

tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan.
c. Surat pernyataan melakukan kegiatan
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang dimaksud adalah
formulir yang terdapat pada Lampiran III, IV, V, VI, dan VII
Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003
dan Nomor 21 Tahun 2003, yang telah diisi dan disahkan
dengan tanda tangan ketua kelompok atau atasan langsung.
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Setiap butir kegiatan dan prestasi yang dimuat pada DUPAK,
harus

dilengkapi

dengan

Surat

Pernyataan

Melakukan

Kegiatan yang sesuai.
d. Bukti fisik hasil kegiatan
Setiap butir kegiatan yang dikerjakan oleh Pustakawan dan
diusulkan dalam DUPAK, harus disertai bukti fisik prestasi
(bukti hasil kegiatan sesuai penjelasan pada Bab III).
e. Laporan harian dan laporan bulanan bagi Pustakawan yang
mengerjakan

kegiatan

unsur

pengorganisasian

dan

pendayagunaan informasi/bahan pustaka.
f.

Lampiran lainnya
1) Salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2
(dua) tahun terakhir dengan nilai baik untuk kenaikan
pangkat dan 1 (satu) tahun khusus untuk pengangkatan
jabatan

pertama

kali,

pengangkatan

kembali

dan

kenaikan jabatan;
2) Salinan sah keputusan pengangkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil (khusus untuk pengangkatan pertama kali);
3) Salinan sah

keputusan pengangkatan pertama kali

dalam jabatan fungsional Pustakawan (khusus untuk
kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional
Pustakawan);
4) Salinan sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
5) Salinan PAK terakhir khusus untuk kenaikan pangkat
kedua kali dan seterusnya atau untuk pengangkatan
kembali dalam jabatan fungsional Pustakawan;
6) Salinan sah keputusan kenaikan jabatan terakhir (khusus
bagi

pejabat

fungsional

Pustakawan

yang

kenaikan

jabatannya lebih cepat dari kenaikan pangkatnya);
7) Surat

pernyataan

dari

pimpinan

instansi,

yang

menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan
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diangkat

pertama

Pustakawan
perpustakaan,

kali

dalam

benar-benar
dokumentasi

jabatan

fungsional

ditugaskan
atau

di

informasi

unit
(untuk

pengangkatan pertama kali);
8) Sertifikat/ijazah terakhir yang dilegalisir (khusus untuk
pengangkatan pertama kali dan bagi yang diangkat
kembali setelah tugas belajar serta peralihan jabatan
dari Pustakawan Tingkat Terampil ke Pustakawan Tingkat
Ahli);
9) Surat pernyataan menduduki jabatan.
2. Pengisian DUPAK
a. Formulir

DUPAK

adalah

sebagaimana

tersebut

dalam

Lampiran Ia sampai dengan Ic dan IIa sampai dengan IId
Surat Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 23 Tahun 2003
dan No. 21 Tahun 2003.
b. Nomor yang diisi adalah nomor registrasi berkas DUPAK di
instansi pengusul.
c. Masa

penilaian,

diisi

tanggal

mulai

dan

berakhirnya

pencapaian prestasi yang dilaporkan, yang dihitung angka
kreditnya dan dituangkan dalam DUPAK.
d. Keterangan perorangan, diisi dengan data pejabat fungsional
Pustakawan yang mengajukan DUPAK.
e. Unsur yang dinilai, terdiri dari :
1) Unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat

fungsional

pustakawan.

Untuk

memudahkan

penilaian, nomor urut butir kegiatan yang dicantumkan
dalam DUPAK adalah sama dengan nomor urut Butirbutir Kegiatan dalam Lampiran Kep MENPAN).
2) Angka kredit menurut instansi pengusul dan tim penilai.
Pustakawan mengisi kolom instansi pengusul dengan
data sebagai berikut :
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a) Lama, diisi dengan angka kredit yang sudah dimiliki
sekarang berdasarkan PAK terakhir;
b) Baru, diisi dengan angka kredit yang diusulkan dan
dicapai selama masa penilaian;
c) Jumlah, penjumlahan antara angka kredit yang lama
dengan angka kredit yang baru atau yang diusulkan.
f.

Masing-masing kelompok

unsur/sub

unsur

dijumlahkan

ke bawah, meliputi :
1) Pendidikan;
2) Pengorganisasian dan pendayagunaan

koleksi

bahan

pustaka/ sumber informasi;
3) Pemasyarakatan perpusdokinfo;
4) Pengkajian pengembangan perpusdokinfo;
5) Pengembangan profesi;
6) Penunjang tugas kepustakawanan;
Unsur utama butir (1) sampai dengan butir (5) tersebut di
atas

dijumlahkan

tersendiri

dengan

maksud

melihat

keproporsionalan antara unsur utama dan unsur penunjang.
Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen)

unsur

utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen)
unsur penunjang.
g. Lampiran bahan yang dinilai (kolom III), berisi :
1) Sisi kiri diisi daftar dari semua bahan, bukti fisik dan
dokumen lainnya yang dilampirkan.
2) Sisi kanan bawah diisi :
¾

Tanggal DUPAK diajukan/diusulkan.

¾

Tanda

tangan,

nama

pengusul.
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lengkap

dan

NIP

pejabat

h. Kolom IV :
1) Sisi kiri diisi dengan catatan pejabat penilai
2) Sisi kanan bawah diisi tanggal selesai dinilai, tanda
tangan dan nama pejabat penilai
i.

Kolom V :
1) Sisi kiri diisi dengan catatan tim penilai.
2) Sisi kanan bawah diisi tanggal selesai dinilai, tanda
tangan dan nama ketua tim penilai.

3. Pengajuan usul penilaian DUPAK

Tata

cara

pengusulan

pengusulan
DUPAK

DUPAK

yang

adalah

diawali

proses

dari

pelaksanaan

Pustakawan

yang

bersangkutan sampai DUPAK tersebut diterima oleh tim penilai.
Proses pengusulan DUPAK adalah sebagai berikut :
a. Pejabat fungsional Pustakawan
DUPAK yang telah diisi dan dilengkapi dengan
lampiran

lampiran-

yang diperlukan, selanjutnya ditandatangani oleh

pejabat fungsional Pustakawan yang bersangkutan. DUPAK
tersebut

setelah

diperiksa

kelompok/koordinator

dan

dan
atau

diparaf
pimpinan

oleh

ketua

unit

kerja

disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan
penilaian

DUPAK

seterusnya

untuk

diajukan

disetujui,

kepada

ditandatangani

pejabat

yang

dan

berwenang

menetapkan angka kredit.
b. Pejabat pengusul DUPAK
1) Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama, diajukan
oleh

Menteri/Jaksa

Agung/Pimpinan

Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara/Pimpinan Lembaga
Pemerintah

Non

Departemen/

Gubernur/Bupati/

Walikota/Rektor) atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya
kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI.
2) Pustakawan
Penyelia

dan

Pelaksana

sampai

Pustakawan

99

dengan

Pertama

Pustakawan

sampai

dengan

Pustakawan

Muda,

DUPAK

diajukan

oleh

Sekretaris

Jenderal Departemen, Jaksa Agung Muda, Kepala Biro
Kepegawaian/Biro
Lembaga

Umum/Biro

Tertinggi/Tinggi

Administrasi/Sekretaris
Pemerintah

Non

Administrasi

Negara

Utama

dan

Deputi

pada

Departemen,

pada

Lembaga

Asisten

Bidang

Administrasi pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
atau

pejabat

lain

yang

ditunjuk olehnya kepada

Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/ Tinggi Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Departemen/ Gubernur/Bupati/Walikota.
3) Pustakawan
Penyelia

Pelaksana

dan

sampai

Pustakawan

dengan

Pertama

Pustakawan

sampai

dengan

Pustakawan Muda, DUPAK diajukan oleh Kepala Biro
Administrasi

pada

Universitas/Institut,

Sekretaris

Sekolah Tinggi/Akademi kepada Rektor/Ketua Sekolah
Tinggi/Direktur Akademi atau pejabat lain yang ditunjuk
olehnya.
C. PENERIMAAN DUPAK OLEH TIM PENILAI
DUPAK yang diterima tim penilai, melalui sekretariat tim penilai
diteliti kelengkapannya. DUPAK yang tidak lengkap dimintakan
kelengkapannya pada Pustakawan yang bersangkutan.
Berkas DUPAK yang diterima tim penilai diregistrasi pada buku
agenda dengan mencantumkan :
1. Nama Pustakawan
2. Pejabat yang mengusulkan
3. Tanggal pengajuan
4. Tanggal diterima
5. Keterangan lain yang diperlukan.

D. PENILAIAN ANGKA KREDIT
Pelaksanaan penelitian dan penilaian angka kredit dimulai sejak
DUPAK diterima oleh sekretariat tim penilai sampai dengan
diterbitkannya PAK.
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Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian
angka kredit

Pustakawan sebagai berikut :

1. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap
Pegawai Negeri Sipil untuk dapat
dan

kenaikan

jabatan/pangkat

diangkat

dalam

jabatan,

Pustakawan sebagaimana

tersebut pada Lampiran III dan IV Keputusan MENPAN No.
132/KEP/M.PAN/12/2002.
2. Perbandingan angka kredit antara unsur utama dan unsur
penunjang adalah sebagai berikut :
a. Unsur utama sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh
persen);
b. Unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh
persen);
3. Tugas Limpah

a. Apabila pada suatu unit
yang

sesuai

kerja tidak terdapat Pustakawan

dengan

melaksanakan

jenjang

kegiatan

yang

jabatannya
menjadi

untuk
tugasnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan MENPAN
No.

132/KEP/M.PAN/12/2002, Pustakawan satu tingkat di

atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut setelah mendapatkan surat penugasan
dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan (tugas limpah).
b. Pustakawan yang melaksanakan tugas di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir
kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan surat tugas
limpah

dari

pimpinan

unit

kerja

Pustakawan

yang

bersangkutan.
Contoh :
Aryati,

jabatan

Pustakawan

Pelaksana

pada

suatu

perpustakaan sekolah, berdasarkan surat penugasan dari
kepala

sekolah,

yang

bersangkutan

melakukan

tugas

membuat kliping sebanyak 200 judul dalam kurun waktu
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tertentu.

Karena

penyusunan

kliping

seharusnya

merupakan

tugas

Pustakawan

Pelaksana

sedangkan

Aryati

sebagai

Pustakawan

Lanjutan
Pelaksana,

berdasarkan pasal 9 huruf a Keputusan MENPAN No.
132/KEP/M.PAN/12/2002,

angka

kredit

Aryati

dihargai

bawah

jenjang

80%, yaitu : 80%x 200 x 0,002 = 0,32.
c. Pustakawan yang melaksanakan tugas di
jabatannya

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama

dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang
dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari
pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
4. Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih

tinggi,

kelebihan

angka

kredit

tersebut

dapat

diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
5. Penilaian

terhadap

prestasi

kerja Pustakawan yang akan

mengalami kenaikan jabatan/pangkat dilakukan setelah yang
bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
6. Pustakawan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat

pada

tahun

pertama

jabatan/pangkat yang didudukinya, pada
diwajibkan
20%

dalam

tahun

masa

berikutnya

mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya

(dua puluh

persen)

dari

jumlah

angka kredit yang

disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi yang berasal dari tugas pokok dan/atau pengembangan
profesi.
7. Pustakawan

Penyelia

dengan

pangkat

Penata

Tingkat

I,

golongan ruang III/d (pangkat maksimal untuk Pustakawan
Tingkat Terampil), setiap tahun diwajibkan mengumpulkan
angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal
dari dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
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8. Pustakawan Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan
ruang IV/e (pangkat maksimal untuk Pustakawan), setiap
tahun

diwajibkan

mengumpulkan

angka

kredit

sekurang-

kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari dari tugas
pokok dan/atau pengembangan profesi.
9. Pejabat fungsional Pustakawan yang mendapat penghargaan
sebagai Pustakawan teladan diberi angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
Pemberian angka kredit dihitung dari kekurangan angka kredit
yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pustakawan teladan tingkat nasional juara I sebesar 50%
(lima puluh persen).
b. Pustakawan teladan tingkat propinsi juara I sebesar 37,5%
(tiga puluh tujuh setengah persen).
c. Pustakawan teladan tingkat kabupaten/kota juara I sebesar
25% (dua puluh lima persen).
Masing-masing dari angka kredit tersebut dihargai sepenuhnya
sebagai unsur penunjang.
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BAB VI
TIM PENILAI PUSTAKAWAN
A. JENIS-JENIS TIM PENILAI
1. Tim Penilai Pusat
Tim Penilai Pusat adalah Tim Penilai yang bertugas membantu
Kepala Perpustakaan Nasional RI, dalam menetapkan angka
kredit bagi Pustakawan Madya, pangkat
ruang

IV/a

sampai

dengan

Pembina, golongan

Pustakawan

Utama,

pangkat

Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
2. Tim Penilai Instansi
Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai yang bertugas membantu
Menteri/Jaksa

Agung/Pimpinan

Lembaga

Kesekretariatan

Tertinggi/Tinggi Negara/Pimpinan Lembaga Non Departemen
atau pejabat lain satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk
olehnya, dalam menetapkan angka kredit bagi Pustakawan
Pelaksana,

sampai

dengan

Pustakawan

Penyelia

dan

Pusatakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda yang
akan naik ke Pustakawan Madya di lingkungan instansi masingmasing.
3. Tim Penilai Provinsi
Tim

Penilai

Provinsi

adalah

Tim

Penilai

yang

bertugas

membantu Gubernur atau pejabat lain satu tingkat lebih rendah
yang ditunjuk olehnya, dalam menetapkan angka kredit bagi
Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan
Pusatakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda yang
akan naik ke Pustakawan Madya di lingkungan pemerintahan
provinsi.
4. Tim Penilai Kabupaten/Kota
Tim Penilai Kabupaten/Kota adalahTim Penilai yang

bertugas

membantu Bupati/Walikota, dalam menetapkan angka kredit
bagi

Pustakawan

Pelaksana,
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sampai

dengan

Pustakawan

Penyelia dan Pusatakawan Pertama sampai dengan Pustakawan
Muda yang akan naik ke Pustakawan Madya di lingkungan
pemerintahan kabupaten/kota.
5. Tim Penilai Perguruan Tinggi
Tim Penilai Perguruan Tinggi adalah Tim Penilai yang
membantu

Rektor,

dalam

menetapkan

angka

bertugas

kredit

Pustakawan Pelaksana, sampai dengan Pustakawan

bagi

Penyelia

dan Pusatakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda
yang akan naik ke Pustakawan Madya di lingkungan perguruan
tinggi.
B. TUGAS TIM PENILAI
Tim Penilai mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian
DUPAK

membantu

penetapan

angka

pejabat
kredit

pembina

kepegawaian,

pustakawan

serta

dalam

memberikan

pertimbangan teknis dalam pengangkatan jabatan fungsional
Pustakawan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.
C. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
Keanggotan Tim Penilai
Provinsi,

Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai

Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Perguruan

Tinggi terdiri dari :
a. Seorang ketua merangkap anggota;
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
D. PEMBENTUKAN TIM PENILAI
1. Syarat Pengangkatan Anggota Tim Penilai
Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Pusat,
Tim

Penilai

Instansi,

Tim

Penilai

Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Perguruan Tinggi :
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Tim

Penilai

a. Pejabat fungsional Pustakawan atau pejabat lain yang
bertugas di bidang perpusdokinfo.
Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat
dipenuhi

karena belum ada/tidak ada yang memenuhi

syarat, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai
prestasi kerja Pustakawan.
b. Jabatan atau pangkat serendah-rendahnya sama

dengan

jabatan atau pangkat Pustakawan yang dinilai dengan
ketentuan :
1) Tim Penilai dari Pustakawan sekurang-kurangnya telah
menduduki

jabatan/pangkat

setingkat

Pustakawan

Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
untuk Tim Penilai Pusat;
2) Tim Penilai dari Pustakawan sekurang-kurangnya telah
menduduki

jabatan/pangkat

setingkat

Pustakawan

Pelaksana Lanjutan atau Pustakawan Pertama, pangkat
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk Tim
Penilai Instansi, Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan
Tinggi.
c.

Mempunyai

kompetensi

untuk

menilai

prestasi

kerja

Pustakawan
Kompetensi

untuk

menilai

prestasi

kerja

Pustakawan

dibuktikan dengan sertifikat kelulusan diklat tim penilai
jabatan fungsional Pustakawan di mana kurikulum, silabus
dan GBPP diklat ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan
Nasional

RI.

Diklat

tim

penilai

jabatan

fungsional

Pustakawan diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI
dan

atau

instansi

pemerintah

lainnya

yang

direkomendasikan oleh Perpustakaan Nasional RI.
d. Dapat aktif melakukan penilaian.

106

telah

2. Ketentuan Pembentukan
a. Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai
Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Perguruan Tinggi dapat
dibentuk apabila lembaga yang bersangkutan telah memiliki
pejabat

Pustakawan

sekurang-kurangnya

10

(sepuluh)

orang.
b. Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi,
Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim Penilai Perguruan
Tinggi dapat

dibentuk lebih dari 1

(satu) tim

sesuai

dengan kemampuan menilai, jumlah dan lokasi pejabat
fungsional Pustakawan yang dinilai.
c.

Apabila tim penilai dianggap belum perlu dibentuk, penilaian
dan penetapan angka kredit dilaksanakan oleh tim penilai di
lingkungan

Perpustakaan Nasional RI atau tim penilai

terdekat yang berada di wilayah masing-masing.
Caranya :
Pejabat yang berwenang mengusulkan DUPAK sebagaimana
diatur

dalam

Pasal

19

Keputusan

MENPAN

Nomor

132/KEP/M.PAN/12/2002 mengajukan surat permohonan
penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pustakawan yang
menjadi

wewenangnya

Nasional

RI

atau

kepada

kepada

Kepala

pejabat

Perpustakaan

yang

berwenang

menetapkan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Permohonan dilampiri DUPAK dan kelengkapannya.
d. Dalam

rangka

pemantauan

dan

evaluasi

tembusan

keputusan pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
Instansi, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota
dan Tim Penilai Perguruan Tinggi

disampaikan kepada

Kepala Perpustakaan Nasional RI.
3. Masa jabatan tim penilai
a. Masa jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi,
Tim

Penilai

Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Tim

Penilai Perguruan Tinggi, adalah 3 (tiga) tahun;
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b. Apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang 1
(satu) kali masa jabatan.
c.

Pegawai Negeri Sipil

yang

telah

menjadi anggota

Penilai Pusat, Tim Penilai Instansi, Tim
Tim Penilai Kabupaten/ Kota

Penilai

Tim

Provinsi,

dan Tim Penilai Perguruan

Tinggi dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali melalui tenggang waktu 1 (satu) masa
jabatan;
4. Penggantian Anggota Tim Penilai
a. Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang turut dinilai,
yang

bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian

dan apabila diperlukan ketua tim penilai dapat mengangkat
anggota tim penilai pengganti;
b. Dalam hal terdapat anggota tim

penilai

yang

pensiun,

berhalangan atau tidak dapat aktif melakukan penilaian
sekurang-kurangnya

6

(enam)

bulan berturut-turut,

ketua tim penilai dapat mengusulkan penggantian anggota
tim

penilai

tersebut

kepada

pejabat

yang

berwenang

menetapkan tim penilai.
5. Pejabat yang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai
a. Perpustakaan Nasional RI bagi Tim Penilai Pusat;
b. Menteri/Jaksa
Tertinggi/Tinggi

Agung/Pimpinan
Negara/Pimpinan

Kesekretariatan
Lembaga

Pemerintah

Non Departemen bagi Tim Penilai Instansi;
c.

Gubernur bagi Tim Penilai Provinsi;

d. Bupati/Walikota bagi Tim Penilai Kabupaten/Kota;
e. Rektor, Ketua sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik
bagi Tim Penilai Perguruan Tinggi.
6. Sekretariat Tim Penilai
a. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugastugasnya dibentuk sekretariat tim penilai. Sekretariat tim

108

penilai dipimpin oleh seorang sekretaris tim penilai yang
secara

fungsional

dijabat

oleh

pejabat

di

bidang

kepegawaian.
b. Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.
7. Tim Penilai Teknis
a. Apabila

dipandang

perlu,

pejabat

yang

berwenang

menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai
Teknis, yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang
berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan
Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis
yang diperlukan.
b. Tugas pokok tim penilai teknis adalah memberikan saran
dan pendapat kepada tim penilai dalam hal memberikan
penilaian atas kegiatan yang yang bersifat khusus atau
kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
c.

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung
jawab kepada Ketua Tim Penilai.

E. ANGGARAN TIM PENILAI
Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tim penilai masingmasing adalah :
1. Tim Penilai Pusat dibebankan kepada anggaran Perpustakaan
Nasional RI;
2. Tim Penilai Instansi dibebankan kepada anggaran instansi yang
membentuk Tim Penilai Instansi;
3. Tim Penilai Provinsi dibebankan kepada anggaran pemerintah
provinsi;
4. Tim Penilai Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran
pemerintah kabupaten/kota;
5. Tim Penilai Perguruan Tinggi dibebankan pada anggaran
perguruan tinggi masing-masing.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

1. Keputusan

pejabat

yang berwenang tentang pengangkatan,

pengangkatan kembali, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan
sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional
pustakawan

berdasarkan

Keputusan MENPAN No. 33/1998

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya
keputusan pejabat yang berwenang tentang penyesuaian nama
jabatan fungsional pustakawan sesuai Keputusan MENPAN No.
132/KEP/M.PAN/12/2002.
2. Penyesuaian nama jabatan fungsional pustakawan dari Keputusan
MENPAN Nomor 33/1998 ke nama jabatan fungsional pustakawan
sesuai

Keputusan

MENPAN

Nomor

132/KEP/M.PAN/12/2002

berdasarkan pada Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI
Nomor

2726/1/dd/XII.2003,

Penyesuaian

Nama

Jabatan

tentang
Fungsional

Petunjuk

Pelaksanaan

Pustakawan

Tingkat

Terampil atau Pustakawan Tingkat Ahli.
3. Pembentukan dan susunan personalia tim penilai yang tidak
memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Keputusan MENPAN
Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala
Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 pasal 4, harus
segera diadakan perubahan.
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CONTOH :
TEKNIS
SURAT PENUGASAN

ANAK LAMPIRAN 1 : PETUNJUK
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

SURAT PENUGASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: ………………………………………………………….……………………

NIP

: ………………………………………………………………..………….…

Jabatan

: ………………………………………………………………………………

Unit Kerja

: …..……………………………………………………………..…………

Memberikan tugas kepada PustakawanTingkat Terampil/Pustakawan
Tingkat Ahli
Nama

: ..……………………………………….……………………………………

NIP

: ..……………………………………….……………………………………

Jabatan

: ……………………………..………………………………………………

Pangkat/Gol.Ruang : ....................................................................
untuk melaksanakan kegiatan : …………..…………………….……………………
bertempat di …………………..… sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor
132/KEP/M.PAN/12/2002 dari tanggal ………………. s/d tanggal ………….
yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN
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Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan
benar

sesuai

ketentuan

132/KEP/M.PAN/12/2002

dalam
dan

Keputusan
Keputusan

MENPAN
Bersama

Nomor
Kepala

Perpustakaan Nasional RI dan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2003 dan
Nomor 23 Tahun 2003.
……..……………………………………..
Atasan langsung

* Ketua

kelompok

(………….…….…….)

(………………….……)

NIP.

NIP.
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* Bagi yang mempunyai Ketua Kelompok
ANAK LAMPIRAN 2 : PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA
CONTOH :
LAPORAN KEGIATAN

LAPORAN KEGIATAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
NO

KEGIATAN

JUMLAH LUARAN

1.

Melakukan seleksi

500 judul

2.

Klasifikasi

200 judul

3.

Menentukan tajuk subjek

200 judul

4.

Menyusun bibliografi

500 entri

Dst

Bukti fisik kegiatan terlampir (lihat juga contoh pada Anak
Lampiran 8, 9, dan 10).
Berdasarkan surat tugas nomor :……………
…..…………………..,………………...
Mengetahui

Dilaporkan oleh

( ……………………… )

( ……………………… )
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CONTOH :
LAPORAN KEGIATAN

ANAK LAMPIRAN 3 : PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN
ANGKA
KREDITNYA

Nama Lembaga

:

LAP No.

: ……………………....

Alamat Lembaga

:

Bidang Kegiatan

: …….…………….……

Penjelasan di bawah ini sebagai laporan hasil kegiatan yang kami
laksanakan.
Judul kegiatan

: …………………………………………………………………..…

Sub judul kegiatan

: ……………………………………………………………........

Tempat kegiatan

: ……………………………………………………………........

Pemberi tugas

: ……………………………………………………….......….…

Dasar pelaksanaan

: Surat tugas no. ……………………………………….…

Volume kegiatan

: ……………………………………………………………........

Periode kegiatan

: …………………………… s.d. ..………………....……….

Uraian kegiatan

: ………………………………………………………………......

Pencapaian hasil kegiatan : ………………………………………...…….…….. atau
terlampir
Keterangan lain

: ………………………………………………………………......

Lampiran

: Bukti fisik kegiatan.

…………………..,……….……..
Mengetahui

Dilaporkan oleh

( ……………………… )

( ……......…………………)
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ANAK LAMPIRAN 4 :

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH :
BUKTI FISIK KEGIATAN
MENGHIMPUN ALAT SELEKSI BAHAN PUSTAKA

DAFTAR JUDUL ALAT SELEKSI BAHAN PUSTAKA YANG
DIHIMPUN
NO.

JUDUL KATALOG

PENERBIT

TAHUN
TERBIT

................,...................
Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

......................................
............................................
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Pustakawan/Calon

ANAK LAMPIRAN 5 : PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
REGISTRASI BAHAN PUSTAKA

DAFTAR JUDUL BAHAN PUSTAKA HASIL REGISTRASI
NO.

JUDUL

PENGARANG

PENERBIT

TAHUN
TERBIT

ASAL

NOMOR
INDUK

................,...................
Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

......................................
............................................
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Pustakawan/Calon

ANAK LAMPIRAN 6 :

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH :
SALAH SATU BUKTI FISIK MENGUMPUL DATA
KEGIATAN MELAKUKAN SURVEI
MINAT PEMAKAI
DAFTAR BAHAN PUSTAKA YANG DIKUMPULKAN
NO.
1.
2.
3.
4.

JUDUL
Laporan Tahunan – Tahun 2004
Laporan Jumlah Pengunjung Tahun 2004
Laporan Kegiatan
Stastistik Triwulan I Tahun 2004
Dll.
Jumlah

1
1
1
1

JUMLAH
eksemplar
eksemplar
eksemplar
eksemplar

...............,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 7 :

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH :
SALAH SATU BUKTI FISIK MENGOLAH DATA
KEGIATAN MELAKUKAN SURVEI
MINAT PEMAKAI

DAFTAR BAHAN PUSTAKA YANG DIMINATI PEMAKAI
TAHUN 2006
NO.
1.
2.
3.
4.

SUBJEK

JUMLAH PEMINAT

Komunikasi
Psikologi Anak
Manajemen Sistem Informasi
Library Management
dst
Jumlah

125
190
268
243

orang
orang
orang
orang

ADA/TIDAK DI
PERPUSTAKAAN
Ada
Ada
Tidak ada
Ada

...............,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 8 :

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN :
1. SURVEI BAHAN PUSTAKA
2. MEMBUAT DESIDERATA
3. MENYELEKSI BAHAN PUSTAKA
4. MENGEVALUASI DAN MENYIANGI KOLEKSI
5. MELAKUKAN VERIFIKASI DATA BIBLIOGRAFI
6. MELAKUKAN KATALOGISASI
7. MENGALIHKAN DATA BIBLIOGRAFI
8. MENYUNTING DATA BIBLIOGRAFI
9. IDENTIFIKASI BAHAN PUSTAKA
10.REPRODUKSI BAHAN PUSTAKA
11.MENYEDIAKAN BAHAN PUSTAKA

DAFTAR JUDUL ………..(DISESUAIKAN DENGAN JENIS
KEGIATAN YANG DILAKUKAN)
NO.

JUDUL

PENGARANG

PENERBIT

TAHUN TERBIT

................,...................
Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 9 :

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN :
1. MENENTUKAN TAJUK SUBJEK
2. MENENTUKAN KATA KUNCI

DAFTAR JUDUL BAHAN PUSTAKA YANG DITENTUKAN
TAJUK SUBJEK/KATA KUNCI
NO.

JUDUL

SUBJEK/KATA KUNCI

................,...................
Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 10: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA
CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
MELAKUKAN KLASIFIKASI

DAFTAR JUDUL BAHAN PUSTAKA YANG DIKLASIFIKASI

NO.
1

JUDUL

NAMA KLAS

................,...................
Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

......................................
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ANAK LAMPIRAN 11:

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN SIRKULASI

LAPORAN KEGIATAN SIRKULASI
NO
1
2

KEGIATAN
PEMINJAMAN
PENGEMBALIAN
TOTAL

JUMLAH EKS

CATATAN : PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT :
(TOTAL BAHAN PUSTAKA : 2 ) X 0,0002
................,...................
Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

......................................
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ANAK LAMPIRAN 12: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN LAYANAN
PERPUSTAKAAN KELILING

LAPORAN KEGIATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING
NO
1
2

TANGGAL

LOKASI

JUMLAH JAM LAYANAN

TOTAL
................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 13: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
MERAWAT BAHAN PUSTAKA

DAFTAR JUDUL BAHAN PUSTAKA YANG DIRAWAT
NO.

JUDUL

PENERBIT

TAHUN
TERBIT

JENIS
PERAWATAN

1

................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 14:

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN LAYANAN RUJUKAN CEPAT

DAFTAR PERMINTAAN/ITEM PERTANYAAN
LAYANAN RUJUKAN CEPAT
NO
1
2
3
4

TANGGAL
10 Juni 2006
14 September 2006
1 November 2006

PERMINTAAN/PERTANYAAN
Nama penemu listrik
Arti kata bunga dalam bahasa Jepang
Nama ibukota negara Italia
Dll.
................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 15: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA
CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN BIMBINGAN
PEMAKAIAN SUMBER RUJUKAN

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN PEMAKAIAN SUMBER
RUJUKAN
NO
1

TANGGAL
3 Mei 2006

KALI
2

2
3

10 Juni 2006
27 Juni 2006
JUMLAH

1
1
4

JUDUL SUMBER RUJUKAN
1. Ensiklopedi Indonesia
2. World almanac
Direktori Pustakawan se Indonesia
Bibliografi Nasional Indonesia

................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

....................................
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ANAK LAMPIRAN 16 : PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN PENELUSURAN LITERATUR

DAFTAR TOPIK PENELUSURAN LITERATUR
NO
1
2
3

TOPIK
Flu burung
HIV Aids
Jabatan fungsional pustakawan

4

JUDUL BAHAN PUSTAKA
Indeks laporan penelitian
Ensiklopedi kesehatan
1. Kep. Menpan No.
132/KEP/M.PAN/12.2002
2. Kep. Kaperpusnas No. 10 tahun
2003
3. Pedoman mekanisme kerja
pustakawan
Dll.
................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 17: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
LAYANAN PANDANG DENGAR

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN PANDANG DENGAR
NO
1
2
3

TANGGAL
22 Agustus 2006
5 September 2006
12 September 2006
JUMLAH

KALI
1
1
2

PESERTA
Mahasiswa FE
Kunjungan
1. Mahasiswa FH
2. Mahasiswa FK

4

................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 18: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
BIMBINGAN MEMBACA

JADWAL PELAKSANAAN BIMBINGAN MEMBACA
NO
1
2
3

TANGGAL
22 Mei 2006
13 Juni 2006
26 Juni 2006
JUMLAH

KALI
1
1

PESERTA BIMBINGAN
Siswa kelas III
Siswa kelas II
dst

................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 19 : PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
BIMBINGAN PEMAKAI PERPUSTAKAAN

LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PEMAKAI
PERPUSTAKAAN
NO

TANGGAL

KALI

1

1 September
2006
5 Oktober 2006
30 Oktober 2006
JUMLAH

1

2
3

PESERTA
BIMBINGAN
Mahasiswa baru
Fak. Hukum
dst

1
1
3

JUMLAH
150 orang

................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 20: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
BERCERITA KEPADA ANAK-ANAK

LAPORAN PELAKSANAAN BERCERITA KEPADA ANAK-ANAK
NO
1
2
3

TANGGAL
14 September 2006

KALI
1

5 Oktober 2006
31 Oktober 2006
JUMLAH

JUDUL CERITA
Bawang Merah dan
Bawang Putih
dst

...........,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

.....................................
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ANAK LAMPIRAN 21:

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
BUKTI FISIK KEGIATAN
MEMBINA KELOMPOK PEMBACA

LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK PEMBACA
NO

TANGGAL

KALI

1
2
3

14 September 2006
20 Oktober 2006
1 November 2006
JUMLAH

1
1
1
3

PESERTA
BIMBINGAN
Dharma wanita

BIDANG DISKUSI
Keluarga berencana
dst

................,...................

Mengetahui
Atasan langsung/ketua kelompok,
Pustakawan,

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

Pustakawan/Calon

....................................
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CONTOH :
ANAK LAMPIRAN 22 : PETUNJUK TEKNIS
NOTA PERINGATAN
JABATAN FUNGSIONAL
PEMBEBASAN SEMENTARA
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
DARI JABATAN
KREDITNYA

NOTA PERINGATAN
NOMOR :

1. DARI

: ..........……...................................

2. KEPADA YTH.

: ................……..............................

a. N a m a

: ......................…….......................

b. NIP.

: ............................……..................

c. Pangkat/Golongan ruang : ..................................……...........
d. Jabatan

: ........................................…….....

3.

TANGGAL

: .................................................

4.

TEMBUSAN

: …...............................................

________________________________________________________
Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002 jo.
Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21
Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
a. Sampai dengan tanggal ........... tahun .......... .bulan menduduki
jabatan …...…….
b. Menurut cacatan yang ada pada kami sampai dengan tanggal Nota
Peringatan ini, Saudara belum mengajukan DUPAK untuk kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
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c. Selambat-lambatnya tanggal ………..............................................
Saudara harus sudah mengajukan usulan untuk untuk kenaikan
pangkat/jabatan.
d. Apabila

sampai

dengan

tanggal

tersebut

Saudara

belum

mengajukan, maka Saudara akan diberhentikan sementara dari
jabatan.
Demikian untuk dimaklumi dan diperhatikan sebagaimana mestinya.
.................................

( ..............................)
NIP.
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CONTOH :
REKAPITULASI PRESTASI KERJA HARIAN KEGIATAN
PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGUNAAN KOLEKSI
BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI DAN
PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN

ANAK LAMPIRAN 23: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

REKAPITULASI PRESTASI KERJA HARIAN KEGIATAN PENGORGANISASIAN
DAN PENDAYAGUNAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI
DAN PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN
TAHUN :
BULAN :
NAMA

:

N I P.

:

JABATAN

:

GOLONGAN RUANG

:

UNIT ORGANISASI

:

BUTIR
NO

KEGIATAN

JUMLAH PRESTASI KERJA HARIAN
1

2

3

4

5

6

7

8

JML KET

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

.................………..………………….
MENGETAHUI :
KETUA
...........……………

(
NIP.

PEJABAT YANG
BERSANGKUTAN

)

135

(
NIP.

)

CONTOH :
REKAPITULASI PRESTASI KERJA BULANAN
KEGIATAN PENGORGANISASIAN DAN
PENDAYAGUNAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/
SUMBER INFORMASI DAN PEMASYARAKATAN

ANAK LAMPIRAN 24: PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

PERPUSTAKAAN

REKAPITULASI PRESTASI KERJA BULANAN KEGIATAN PENGORGANISASIAN
DAN PENDAYAGUNAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI
DAN PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN
TAHUN

NAMA

:

N I P.

:

JABATAN

:

GOLONGAN RUANG

:

UNIT ORGANISASI

:

:

BUTIR
NO. KEGIATAN

JUMLAH PRESTASI KERJA BULANAN
JAN

1

2

3

FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT
4

5

6

7

8

KETERANGAN :
Jumlah prestasi kerja
bulanan berdasarkan
laporan jumlah prestasi
kerja harian

9

10

JUMLAH

KET.

15

16

SEP OKT NOP DES
11

12

13

14

……………………………………………
KEPALA
..................................................

(
NIP.
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)

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENYESUAIAN NAMA JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

ANAK LAMPIRAN 25 : PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ANGKA
KREDITNYA

KEPUTUSAN
NOMOR

Menimbang

.............…........................................

: …..................….……............................

: a. bahwa Saudara ..........……............... NIP ......................
Pangkat/golongan ruang ................................ terhitung
mulai

tanggal

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

...................……

Nomor

dengan

Keputusan

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

tanggal

................... telah ditugaskan sebagai pejabat fungsional
pustakawan pada .........................
b. bahwa dengan terbitnya Keputusan
132/KEP/M.PAN/12/2002
tentang

Jabatan

Kreditnya

maka

tanggal

Fungsional
dipandang

MENPAN Nomor

3

Desember

Pustakawan
perlu

dan

2002
Angka

untuk menerbitkan

keputusan penyesuaian nama jabatan pustakawan sesuai
dengan ketentuan dalam Keputusan MENPAN tersebut.
Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
8. Keputusan
Nomor

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

132/KEP/M.PAN/12/2002

tanggal

3

Desember

2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya.
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Memperhatikan : Keputusan Bersama
dan

Kepala

Perpustakaan

Nasional

RI

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun

2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 13 Juni 2003
tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

Jabatan

Fungsional

Pustakawan dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

: terhitung mulai tanggal ....…..............…….

menyesuaikan

Nama jabatan Saudara .............. NIP...........................
dari jabatan semula
menjadi

.....……......................................

nama jabatan baru ......…...............................

dengan angka kredit sebesar.........( ..............................)
sesuai Pasal ............................... Keputusan MENPAN
Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002
jo

Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 23 Tahun
2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003.
KEDUA

: ......................................……….....……............................
...............................................…………..........................

KETIGA

: ...................................................................………........
..................................................................................

KEEMPAT

: Apabila

dikemudian

hari

ternyata

terdapat

kekeliruan

dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up.
a. Deputi Mutasi Kepegawaian
b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pimpinan instansi pejabat fungsional yang bersangkutan;
4. Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di ........................……………........
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagimana
mestinya.
Ditetapkan di :
pada tanggal :
..........................................................
( ........................................................)
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CONTOH :
SURAT TUGAS LIMPAH

ANAK LAMPIRAN 26 : PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN
ANGKA KREDITNYA
SURAT TUGAS LIMPAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: …………………………………………………………………………................

NIP

: .………………………………………………………………………................

Jabatan

: …………………………….………………………………………….................

Unit Kerja

: ………………………………………………………….…………….................

Memberikan tugas kepada PustakawanTingkat Terampil/Pustakawan Tingkat
Ahli
Nama

: ……………………………………………………………………………………………

NIP

: …………….………………………………………………………….................

Jabatan

: ……..…………………………………………………………………………….…...

Pangkat/Gol.Ruang : ...............................................................................
untuk

melaksanakan

kegiatan

:

……..……………….……………………………….....

berhubung pada unit kerja tidak terdapat pustakawan yang melaksanakan
kegiatan tersebut sesuai tugas pokok dan jenjang jabatannya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai
ketentuan dalam Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan
Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala BKN Nomor
21 Tahun 2003 dan Nomor 23 Tahun 2003.
…………………………………………....
Atasan langsung

* Ketua kelompok

(……………………….)

(……………….…………)

NIP.

NIP.

* Bagi yang mempunyai Ketua Kelompok
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR

: 132/KEP/M.PAN/12/2002

TANGGAL

: 3 DESEMBER 2002

RINCIAN KEGIATAN PUSTAKAWAN TINGKAT TERAMPIL
DAN ANGKA KREDITNYA

NO.
I.

UNSUR
Pendidikan

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

1. Pendidikan sekolah dan

Sarjana Muda, Diploma III

SATUAN

ANGKA

HASIL

KREDIT

Ijazah yang

memperoleh gelar/ijazah

Pengorganisasian dan

40

Semua jenjang
Semua jenjang

9

Semua jenjang

Lamanya lebih dari

kedinasan kepustakawanan

b.

Lamanya antara

641 - 960 jam

serta memperoleh Surat Tanda

c.

Lamanya antara

481 - 640 jam

STTPP/

6

Semua jenjang

Tamat Pendidikan dan Pelatihan

d.

Lamanya antara

161 - 480 jam

Sertifikat

3

Semua jenjang

1. Pengembangan koleksi

960 jam

15

a.

(STTPP) atau Sertifikat
II.

Semua jenjang

terakreditasi
Diploma II

2. Pendidikan dan Pelatihan

60

PELAKSANA

e.

Lamanya antara

81 - 160 jam

2

Semua jenjang

f.

Lamanya antara

30 -

1

Semua jenjang

a.

Menyusun rencana operasional :

80 jam

pendayagunaan koleksi

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pust. Pelaksana Lanjutan

bahan pustaka/sumber

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Penyelia
Pustakawan Pelaksana

informasi

2. Pengolahan bahan pustaka

b.

Menghimpun alat seleksi bahan pustaka

Judul

0,001

c.

Melakukan survai bahan pustaka

Judul

0,001

Pustakawan Pelaksana

d.

Membuat dan menyusun desiderata

Judul

0,0006

Pustakawan Pelaksana

e.

Mengumpulkan data survai minat pemakai

Laporan

0,045

Pust. Pelaksana Lanjutan

f.

Meregistrasi bahan pustaka

Eksemplar

0,0002

Pustakawan Pelaksana

g.

Mengevaluasi dan menyiangi koleksi

a.

b.
c.

1). Mengidentifikasi bahan pustaka

Judul

0,003

Pust. Pelaksana Lanjutan

2). Mengelola hasil penyiangan

Judul

0,0025

Pust. Pelaksana Lanjutan

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pust. Pelaksana Lanjutan

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Judul

0,0007

Pustakawan Pelaksana

1). Katalog sederhana

Judul

0,001

Pustakawan Pelaksana

2). Katalog kompleks

Judul

0,007

3). Katalog salinan

Judul

0,0006

Menyusun rencana operasional

Melakukan verifikasi data bibliografi

Pustakawan Penyelia

Melakukan katalogisasi
Pustakawan Penyelia
Pustakawan Pelaksana

NO.

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

KREDIT

PELAKSANA

Melakukan klasifikasi sederhana

Judul

0,003

Pust. Pelaksana Lanjutan

e.

Membuat anotasi

Judul

0,005

Pustakawan Penyelia

f.

Mengalihkan data bibliografi
1). Manual

Cantuman

0,0002

Pustakawan Pelaksana

2). Elektronis

Cantuman

0,0003

Pustakawan Pelaksana

g.

Menyunting data bibliografi

Cantuman

0,0025

Pustakawan Penyelia

h.

Mengelola data bibilografi dalam bentuk :
Cantuman

0,0005

Pust. Pelaksana Lanjutan

File

0,005

Pust. Pelaksana Lanjutan

Eksemplar

0,001

Pustakawan Pelaksana

2). Basis data
I.

Membuat kelengkapan pustaka

j.

Menyusun daftar tambahan pustaka

Cantuman

0,001

Pust. Pelaksana Lanjutan

k.

Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya

Cantuman

0,005

Pustakawan Penyelia

Judul

0,002

Pust. Pelaksana Lanjutan

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pust. Pelaksana Lanjutan

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Penyelia

Mengidentifikasi bahan pustaka

Eksemplar

0,003

Pust. Pelaksana Lanjutan

c.

Mengelola jajaran bahan pustaka

Eksemplar

0,0003

Pustakawan Pelaksana

d.

Merawat bahan pustaka bersifat :
1). Pencegahan/preventif

Eksemplar

0,0003

Pustakawan Pelaksana

2). Penanganan/treatment

Eksemplar

0,001

Pustakawan Pelaksana

l.

Membuat kliping

a.

Menyusun rencana operasional

bahan pustaka
b.

e.

Mereproduksi bahan pustaka
1). Kepustakaan kelabu

Judul

0,005

Pust. Pelaksana Lanjutan

Halaman/60

0,010

Pust. Pelaksana Lanjutan

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pust. Pelaksana Lanjutan

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Judul

0,0002

Pustakawan Pelaksana
Pustakawan Pelaksana

2). Buku
4. Pelayanan informasi

ANGKA

HASIL

d.

1). Kartu katalog

3. Penyimpanan dan pelestarian

SATUAN

a.

b.

Menyusun rencana operasional

Melakukan layanan sirkulasi

c.

Melakukan layanan perpustakaan keliling

d.

Melakukan layanan rujukan cepat

e.

Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan

Jam

0,017

Permintaan

0,0033

Pustakawan Penyelia

Topik

0,007

Pustakawan Penyelia

Kali

0,010

Pust. Pelaksana Lanjutan

1). Koleksi setempat

Judul

0,0003

Pustakawan Pelaksana

2). Melalui silang layan

Judul

0,007

Pust. Pelaksana Lanjutan

Kali

0,008

Pust. Pelaksana Lanjutan

f.

Melakukan layanan bahan pandang dengar

g.

Menyediakan bahan pustaka

h.

Pustakawan Penyelia

Melakukan bimbingan membaca

NO.

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

SATUAN

ANGKA

HASIL

KREDIT

PELAKSANA

I.

Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan

Orang

0,0027

j.

Melakukan cerita pada anak-anak

Kali

0,016

Pust. Pelaksana Lanjutan

k.

Membina kelompok pembaca

Kali

0,035

Pustakawan Penyelia

l.

Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk
Judul

0,013

Pustakawan Penyelia

Judul

0,020

Pustakawan Penyelia

lembar lepas

Pustakawan Penyelia

m. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk
lembar lepas
n.

Membuat analisis kepustakaan
1). Mengumpul data untuk tinjauan kepustakaan
(review)
2). Mengumpul data untuk informasi teknis

o.

III.

Pemasyarakatan perpus-

1. Penyuluhan

a.

Topik

0,090

Pust. Pelaksana Lanjutan

Topik

0,045

Pust. Pelaksana Lanjutan

Statistik
1). Mengumpul data

Laporan

0,006

Pustakawan Pelaksana

2). Mengolah dan menyusun data

Laporan

0,043

Pust. Pelaksana Lanjutan

Menyusun rencana operasional

takaan, dokumentasi dan

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pust. Pelaksana Lanjutan

informasi

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Penyelia

Kali

0,020

Pustakawan Penyelia

Kali

0,020

Pustakawan Penyelia

Kali

0,030

Pustakawan Penyelia

Kali

0,057

Pustakawan Penyelia

b.

Melaksanakan penyuluhan tentang :
1). Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo
kepada pemakai
a. Melakukan penyuluhan massal dengan
cara menggunakan alat bantu audio visual
b. Melakukan penyuluhan massal tanpa alat
bantu
c. Melakukan penyuluhan tatap muka dalam
kelompok
2). Pengembangan perpusdokinfo kepada
penyelenggara dan pengelola perpustakaan
tingkat kelompok

2. Publisitas

a.

b.

c.

Menyusun rencana operasional
1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pust. Pelaksana Lanjutan

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Penyelia

Menyusun materi publisitas berbentuk :
1). Berita, sinopsis, brosur, leaflet

Naskah

0,045

Pust. Pelaksana Lanjutan

2). Poster/gambar peraga

Naskah

0,045

Pust. Pelaksana Lanjutan

3). Slide, pandang dengar

Naskah

0,180

Pustakawan Penyelia

Kali

0,005

Pustakawan Pelaksana

Melakukan publisitas

NO.

UNSUR

SUB UNSUR
3. Pameran

BUTIR KEGIATAN

c.

Pengembangan Profesi

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah

ANGKA

HASIL

KREDIT

PELAKSANA

a. Menyusun rencana operasional
1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pust. Pelaksana Lanjutan

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Penyelia

Kali

0,093

Pust. Pelaksana Lanjutan

1). Penanggung jawab

Kali

0,270

Pustakawan Penyelia

2). Pemandu

Kali

0,090

Pust. Pelaksana Lanjutan

Judul

12.500

Semua jenjang

Naskah

6

Semua jenjang

b. Menyiapkan materi dan penataan pameran

IV.

SATUAN

Menyelenggarakan pameran sebagai :

a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian

di bidang perpustakaan, dokumen -

survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo

tasi dan informasi

yang dipublikasikan :
1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi
yang berwenang
b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian
survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo
yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan
di perpustakaan
1). Dalam bentuk buku
2). Dalam bentuk makalah
c.

Judul

8

Semua jenjang

Naskah

4

Semua jenjang

Judul

8

Semua jenjang

Naskah

4

Semua jenjang

Naskah

3.500

Semua jenjang

Naskah

2

Semua jenjang

Naskah

2.500

Semua jenjang

Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpustakaan,
dokumentasi dan informasi yang dipublikasikan
1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi
yang berwenang

d. Makalah berupa tinjuan atau ulasan ilmiah dan analisis
hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak
dipublikasikan, tetapi didokumentasikan
e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perpusdok info setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan
yang disebarluaskan melalui media massa
f.

Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau
ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan
ilmiah, diklat, dan sejenisnya

NO.

UNSUR

SUB UNSUR
2. Menyusun pedoman/petunjuk
teknis perpustakaan, dokumentasi
dan informasi

BUTIR KEGIATAN

SATUAN

ANGKA

HASIL

KREDIT

PELAKSANA

a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan
perpusdokinfo yang diakui oleh Perpustakaan
Nasional RI dan diedarkan secara nasional

Naskah

5

Semua jenjang

Naskah

3

Semua jenjang

Judul

7

Semua jenjang

Naskah

3.500

Semua jenjang

b. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis
perpustakaan, dokumentasi dan informasi
3. Menerjemahkan/menyadur buku

Terjemahan/saduran di bidang perpustakaan,

dan bahan-bahan lain bidang

dokumentasi dan informasi yang dipublikasikan :

perpustakaan, dokumentasi dan

1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan

informasi

diedarkan secara nasional
2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh
instansi yang berwenang

4. Melakukan tugas sebagai ketua

a. Ketua kelompok/koordinator Pustakawan bagi :

kelompok/koordinator Pustakawan

1). Pustakawan Pelaksana

Tahun

0,750

Pustakawan Pelaksana

atau memimpin unit perpustakaan

2). Pustakawan Pelaksana Lanjutan

Tahun

1.250

Pust. Pelaksana Lanjutan

3). Pustakawan Penyelia

Tahun

2.500

Pustakawan Penyelia

Tahun

4

Semua jenjang

b. Memimpin unit perpustakaan Eselon III ke bawah atau
yang sejajar
5. Menyusun kumpulan tulisan untuk
dipublikasikan
6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep
V

Penunjang kegiatan

1. Mengajar

kepustakawanan

Judul

3

Semua jenjang

a. Institusi

Menghimpun dan menyusun naskah-naskah

Naskah

1.500

Semua jenjang

b. Perorangan

Naskah

1

Semua jenjang

2 Jam

0,024

Semua jenjang

2 Jam

0,024

Semua jenjang

2 Jam

0,010

Semua jenjang

kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

2 Jam

0,010

Semua jenjang

Mahasiswa DI s.d DIII

Orang

0,125

Semua jenjang

Mahasiswa DI s.d DIII

Kali

1

Semua jenjang

a. Mengajar bidang perpustakaan, dokumentasi dan
dan informasi pada pendidikan sekolah (SMTA)
b. Mengajar/melatih bidang perpustakaan, dokumentasi
dan informasi pada pendidikan luar sekolah

2. Melatih

a. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpustaka an, dokumentasi dan informasi
b. Melatih petugas perpustakaan dalam rangka

3. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, thesis, disertasi
yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan
informasi
4. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo

NO.

UNSUR

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

5. Mengikuti seminar/lokakarya dan

SATUAN

ANGKA

HASIL

KREDIT

PELAKSANA

Tingkat Nasional/internasional sebagai :

pertemuan sejenisnya di bidang

a. Pemrasaran

Kali

3

Semua jenjang

kepustakawanan

b. Moderator/pembahas/nara sumber

Kali

2

Semua jenjang

c.

Kali

1

Semua jenjang

6. Menjadi anggota organisasi profesi

Peserta

a. Tingkat Nasional/internasional sebagai :

kepustakawanan

1). Pengurus aktif

Tahun

1

Semua jenjang

2). Anggota aktif

Tahun

0,750

Semua jenjang

1). Pengurus aktif

Tahun

0,500

Semua jenjang

2). Anggota aktif

Tahun

0,350

Semua jenjang

a. Penanggung Jawab

Kegiatan

0,240

Semua jenjang

b. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Lota

7. Melakukan lomba kepustakawanan

b. Dewan Juri

Kegiatan

0,500

Semua jenjang

c.

Kegiatan

0,100

Semua jenjang

8. Memperoleh penghargaan/tanda

Tanda Kehormatan Satyalencana

jasa

Karya Satya :

9. Memperoleh gelar kesarjanaan

ilmiah

(1). 30 (tiga puluh) tahun

Tanda jasa

3

Semua jenjang

(2). 20 (dua puluh) tahun

Tanda jasa

2

Semua jenjang

(3). 10 (sepuluh) tahun

Tanda jasa

1

Semua jenjang

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai

lainnya

10. Menyunting risalah pertemuan

Penyelenggara

dengan bidang tugas :
a. Sarjana

Kali

5

Semua jenjang

b. Sarjana Muda/Diploma III

Kali

4

Semua jenjang

c.

Kali

3

Semua jenjang

Kali

1

Semua jenjang

Tahun

0,500

Semua jenjang

Diploma II
Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang
perpustakaan

11. Peran serta dalam Tim penilai
Jabatan Pustakawan

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR

: 132/KEP/M.PAN/12/2002

TANGGAL

: 3 Desember 2002

RINCIAN KEGIATAN PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI
DAN ANGKA KREDITNYA

NO.

UNSUR

1
I.

2
Pendidikan

SUB UNSUR

BUTIR KEGIATAN

3

4

1. Pendidikan sekolah dan
memperoleh gelar/ijasah

SATUAN

ANGKA

HASIL

KREDIT

5

II.

Pengorganisasian dan

7

a. Doktor/Spesialis II (S3)

Ijazah yang

150

Semua jenjang

b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2)

terakreditasi

100

Semua jenjang

75

Semua jenjang

c. Sarjana (S1) / Diploma IV
2. Pendidikan dan Pelatihan kedinasan

6

PELAKSANA

960 jam

15

Semua jenjang

kepustakawanan serta memperoleh

a. Lamanya lebih dari
b. Lamanya antara

641 - 960 jam

9

Semua jenjang

Surat Tanda Pendidikan dan Pelatihan

c. Lamanya antara

481 - 640 jam

STTPP/

6

Semua jenjang

(STTPP) atau Sertifikat

d. Lamanya antara

161 - 480 jam

Sertifikat

3

Semua jenjang

e. Lamanya antara

81 - 160 jam

2

Semua jenjang

f.

30 -

1

Semua jenjang

1. Pengembangan koleksi

Lamanya antara

80 jam

a. Menyusun rencana operasional :

pendayagunaan koleksi

1). Mengumpul data

bahan pustaka/sumber

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Pertama

informasi

3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional

Rencana

0,075

Pustakawan Muda

Instrumen
Laporan
Laporan

0,3
0,045
0,360

Pustakawan Muda
Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda

Judul

0,0033

Pustakawan Muda

b. Melakukan survai minat pemakai
1). Membuat instrumen
2). Mengumpul data
3). Mengolah dan menganalisis data
c. Menyeleksi bahan pustaka

Laporan

0,031

Pustakawan Pertama

d. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi
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1). Mengidentifikasi bahan pustaka

Judul

0,003

Pustakawan Pertama

2). Menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan

Judul

0,007

Pustakawan Muda

1

2

3

4

2. Pengolahan bahan pustaka

5

6

7

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Pertama

3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional

Rencana

0,075

Pustakawan Muda

Judul

0,006

Pustakawan Muda

1). Klasifikasi sederhana

Judul

0,003

Pustakawan Pertama

2). Klasifikasi kompleks

Judul

0,007

Pustakawan Muda

Kata kunci

0,0008

Pustakawan Pertama

Judul

0,010

Pustakawan Pertama

a. Menyusun rencana operasional

b. Menentukan tajuk subjek

Pustakawan Pertama

c. Mengklasifikasi

d. Menentukan kata kunci
e. Membuat sari karangan indikatif
f.

Judul

0,030

Pustakawan Muda

g. Menyunting data bibliografi

Cantuman

0,0025

Pustakawan Muda

h. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya

Cantuman

0,0025

Pustakawan Pertama

Laporan
Laporan
Rencana

0,031
0,085
0,075

Pustakawan Pertama
Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pustakawan Pertama

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Pertama

3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional

Rancana

0,075

Pustakawan Muda
Pustakawan Muda

3. Penyimpanan dan pelestarian
bahan pustaka

Membuat sari karangan informatif

Menyusun rencana operasional
1). Mengumpul data
2). Mengolah data
3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional

4. Pelayanan informasi

a. Menyusun rencana operasional

b. Melakukan layanan rujukan
1). Bimbingan pemakaian sumber rujukan
2). Layanan rujukan cepat
c. Melakukan penelusuran literatur untuk :
1). Penelitian dan atau penulisan ilmiah
2). Bahan bacaan
d. Melakukan bimbingan membaca
e. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan
f.

Membina kelompok membaca

g. Menyebarkan informasi terbaru/kilat
1). Berbentuk lembar lepas
2). Berbentuk paket informasi
h. Menyebarkan informasi terseleksi
1). Berbentuk lembar lepas
2). Berbentuk paket informasi
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Kali

0,10

Permintaan

0,0017

Pustakawan Pertama

Topik

0,009

Pustakawan Muda

Topik

0,003

Pustakawan Pertama

Kali

0,008

Pustakawan Pertama

Orang

0,0013

Pustakawan Pertama

Kali

0,035

Pustakawan Muda

Judul

0,007

Pustakawan Pertama

Judul

0,090

Pustakawan Muda

Judul
Judul

0,010
0,180

Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda

1

2

3
I.

4
Membuat analisis kepustakaan
1. Tinjauan kepustakaan (review)
a. Penanggung jawab
b. Penyusun

5

6

7

Topik
Topik

0,540
2,025

Pustakawan Utama
Pustakawan Madya

c. Pengumpul data
2. Resensi/tinjauan buku

Topik
Judul

0,090
0,180

Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda

a. Penanggung jawab/editor

Topik

0,135

Pustakawan Madya

b. Penyusun/penganalisis

Topik

0,270

Pustakawan Muda

c. Pengumpul data

Topik

0,045

Pustakawan Pertama

Laporan

0,043

Pustakawan Pertama

Pustakawan Pertama

3. Informasi teknis

j.

Statistik
Mengolah dan menyusun data

III.

Pemasyarakatan perpus-

1. Penyuluhan

a. Menyusun rencana operasional

takaan, dokumentasi dan

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

informasi

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Pertama

3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional

Rencana

0,075

Pustakawan Muda

b. Mengidentifikasi potensi wilayah
1). Identifikasi wilayah

Laporan

0,900

Pustakawan Muda

2). Mengolah hasil identifikasi

Laporan

0,440

Pustakawan Muda

Program

0,375

Pustakawan Madya

Naskah
Naskah

0,090
0,270

Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda

Kali

0,010

Pustakawan Muda

3). Menyusun program intervensi pengembangan
perpusdokinfo
c. Menyusun materi penyuluhan tentang :
1). Kegunaan perpusdokinfo
2). Pengembangan perpusdokinfo
d. Melaksanakan penyuluhan tentang :
1). Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo
kepada pemakai
a. Melakukan penyuluhan massal dengan cara
memberikan penjelasan melalui TV dan radio
b. Melakukan penyuluhan massal dengan cara
menggunakan alat bantu audio visual

Kali

0,010

Pustakawan Pertama

Kali

0,010

Pustakawan Pertama

Kali

0,015

Pustakawan Pertama

a. Nasional

Kali

0,160

Pustakawan Utama

b. Propinsi

Kali

0,120

Pustakawan Madya

c. Kabupaten

Kali

0,080

Pustakawan Muda

d. Kelompok

Kali

0,028

Pustakawan Pertama

c. Melakukan penyuluhan massal tanpa alat bantu
d. Melakukan penyuluhan tatap muka dalam
kelompok
2). Pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat :
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1

2

3

4

5

6

7

Laporan
Laporan
Laporan

1,080
0,675
0,360

Pustakawan Utama
Pustakawan Madya
Pustakawan Muda

Laporan
Laporan
Laporan

1,080
0,675
0,360

Pustakawan Utama
Pustakawan Madya
Pustakawan Muda

Laporan
Laporan
Rencana

0,031
0,085
0,075

Pustakawan Pertama
Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda

1). Cerpen, skenario, artikel

Naskah

0,090

Pustakawan Pertama

2). Berita, sinopsis, brosur, leaflet

Naskah

0,045

Pustakawan Pertama

3). Slide, pandang dengar

Naskah

0,180

Pustakawan Muda

Laporan

0,180

Pustakawan Muda

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

Pustakawan Pertama

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Pertama

3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional

Rencana

0,075

Pustakawan Muda

Naskah

0,080

Pustakawan Muda

Kali

0,270

Pustakawan Muda

e. Melakukan evaluasi paska penyuluhan tentang :
1). Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo
tingkat :
a. Nasional
b. Propinsi
c. Kabupaten
2). Pengembangan perpusdokinfo tingkat :
a. Nasional
b. Propinsi
c. Kabupaten
2. Publisitas

a. Menyusun rencana operasional
1). Mengumpul data
2). Mengolah data
3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional
b. Menyusun materi publisitas berbentuk :

c. Melakukan evaluasi paska publisitas
3. Pameran

a. Menyusun rencana operasional

b. Membuat rancangan desain pameran
c. Menyelenggarakan pameran sebagai :
1). Penanggung jawab
2). Pemandu
d. Melakukan evaluasi paska pameran
IV.

Pengkajian Pengemba-

1. Pengkajian

Kali

0,090

Pustakawan Pertama

Naskah

0,162

Pustakawan Madya
Pustakawan Pertama

a. Menyusun rencana operasional

ngan perpustakaan, doku-

1). Mengumpul data

Laporan

0,031

mentasi dan informasi

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Muda

3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional

Rencana

0,112

Pustakawan Madya

Naskah
Paket data
Laporan
Naskah

1
0,750
2,500
4,500

Pustakawan Muda
Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda
Pustakawan Muda

Laporan

1,500

Pustakawan Madya

b. Melakukan pengkajian :
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1). Sederhana
a. Menyusun instrumen
b. Mengumpul data
c. Mengolah data
d. Menganalisis dan merumuskan hasil kajian
e. Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil
kajian

1

2

3

4

5

6

7

2). Kompleks
a. Menyusun instrumen

Naskah

1.750

Paket data

1,500

Pustakawan Muda

c. Mengolah data

Laporan

2,500

Pustakawan Muda

d. Menganalisis dan merumuskan hasil kajian

Naskah

6,750

Pustakawan Madya

Laporan

2

Pustakawan Utama

1). Mengumpul data hasil penelitian

Laporan

0,031

2). Mengolah data

Laporan

0,085

Pustakawan Muda

Rencana

0,112

Pustakawan Madya

Peraga
Peraga
Prototip/model
Prototip/model

0,540
0,135
0,090
0,135

Pustakawan Madya
Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda
Pustakawan Madya

Naskah
Naskah

0,270
0,180

Pustakawan Madya
Pustakawan Utama

Naskah

0,480

Pustakawan Utama

Judul

12,500

Semua jenjang

Naskah

6

Semua jenjang

Judul
Naskah

8
4

Semua jenjang
Semua jenjang

Judul

8

Semua jenjang

Naskah

4

Semua jenjang

b. Mengumpul data

Pustakawan Madya

e. Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil
kajian
2. Pengembangan perpustakaan

a. Menyusun rencana operasional

3). Menganalisis dan menyusun rencana operasional
b. Membuat prototip/model
1). Menyusun desain
2). Membuat prototip/ model
c. Melakukan uji coba prototip/model
d. Mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model
3. Analisis/kritik karya kepustakawanan

a. Menganalisis/kritik karya
b. Menyempurnakan karya

4. Penelaahan pengembangan di bidang
perpusdokinfo
V.

Pengembangan Profesi

Menelaah pengembangan di bidang perpusdokinfo

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah
di bidang perpustakaan, dokumentasi
dan informasi

a. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian
survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo
yang dipublikasikan :
1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi
yang berwenang
b. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian
survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo
yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan
di perpustakaan
1). Dalam bentuk buku
2). Dalam bentuk makalah
c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo
yang dipublikasikan
1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

Pustakawan Pertama

2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi
yang berwenang
127

1

2

3

4

5

6

7

d. Makalah berupa tinjuan atau ulasan ilmiah dan
analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo
yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan

Naskah

3,500

Semua jenjang

Naskah

2

Semua jenjang

Naskah

2,500

Semua jenjang

Naskah

5

Semua jenjang

Naskah

3

Semua jenjang

Judul

7

Semua jenjang

Naskah

3,500

Semua jenjang

e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan
yang disebarluaskan melalui media massa
f.

Karya tulis berupa prasaran tinjuan, gagasan atau
ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan
ilmiah, diklat, dan sejenisnya

2. Menyusun pedoman/petunjuk

a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan

teknis perpustaakaan, dokumen -

perpusdokinfo yang diakui oleh Perpustakaan

tasi dan informasi

Nasional RI dan diedarkan secara nasional
b. Menyusun pedoman umum petunjuk teknis
perpusdokinfo

3. Menerjemahkan/menyadur buku

Terjemahan/saduran di bidang perpusdokinfo yang

dan bahan-bahan lain bidang

dipublikasikan :

perpustakaan, dokumentassi dan

1). Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

informasi

secara nasional
2). Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi
yang berwenang

4. Melakukan tugas sebagai ketua

a. Ketua kelompok/koordinator Pustakawan bagi :

kelompok/koordinator Pustakawan

1). Pustakawan Pertama

Tahun

1,250

Pustakawan Pertama

atau memimpin unit perpustakaan

2). Pustakawan Muda

Tahun

2,500

Pustakawan Muda

3). Pustakawan Madya

Tahun

3,750

Pustakawan Madya

4). Pustakawan Utama

Tahun

5

Pustakawan Utama

b. Memimpin unit perpustakaan
1). Eselon I, II, atau yang sejajar

Tahun

6

Semua jenjang

2). Eselon III ke bawah atau yang sejajar

Tahun

4

Semua jenjang

Menghimpun dan menyusun naskah-naskah

Judul

3

Semua jenjang

a. Institusi

Naskah

1,500

Semua jenjang

b. Perorangan

Naskah

1

Semua jenjang

5. Menyusun kumpulan tulisan untuk
dipublikasikan
6. Memberi konsultasi kepustakawanan
yang bersifat konsep
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1
VI.

2
Penunjang kegiatan

3

4

1. Mengajar

5

6

7

a. Mengajar bidang perpustakaan, dokumentasi dan

kepustakawanan

informasi pada pendidikan sekolah
1). Perguruan Tinggi

Jam/2

0,300

Semua jenjang

Jam/2

0,024

Semua jenjang

Jam/2

0,024

Semua jenjang

Jam/2

0,010

Semua jenjang

kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

Jam/2

0,010

Semua jenjang

(1). Mahasiswa S3

Orang

0,250

Semua jenjang

2). SMTA
b. Mengajar bidang perpustakaan, dokumentasi dan
informasi pada pendidikan luar sekolah
2. Melatih

a. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpustakaan
dokumentasi dan informasi
b. Melatih petugas perpustakaan dalam rangka

3. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, thesis, disertasi

(2). Mahasiswa S2

Orang

0,250

Semua jenjang

yang berkaitan dengan ilmu perpus takaan, dokumentasi, dan informasi

(3). Mahasiswa S1/DIV
(4). Mahasiswa SO1/DI s.d. DIII

Orang
Orang

0,250
0,125

Semua jenjang
Semua jenjang

Kali

1

Semua jenjang

Kali
Kali
Kali

3
2
1

Semua jenjang
Semua jenjang
Semua jenjang

Tahun
Tahun

1
0,750

Semua jenjang
Semua jenjang

Tahun
Tahun

0,500
0,350

Semua jenjang
Semua jenjang

a. Penanggung Jawab

Kegiatan

0,240

Semua jenjang

b. Dewan Juri

Kegiatan

0,500

Semua jenjang

c. Penyelenggara

Kegiatan

0,100

Semua jenjang

4. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo

(1). Mahasiswa S3
(2). Mahasiswa S2
(3). Mahasiswa S1/DIV
(4). Mahasiswa SO1/DI s.d. DIII

5. Mengikuti seminar/lokakarya dan
pertemuan sejenisnya di bidang
kepustakawanan

Tingkat Nasional/internasional sebagai :
a. Pemrasaran
b. Moderator/pembahas/nara sumber
c. Peserta

6. Menjadi anggota organisasi profesi
kepustakawanan

a. Tingkat Nasional/internasional sebagai :
1). Pengurus aktif
2). Anggota aktif
b. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota
1). Pengurus aktif
2). Anggota aktif

7. Melakukan lomba kepustakawanan
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1

2

3

4

8. Memperoleh penghargaan/tanda

5

6

7

a. Tanda Kehormatan Satyalencana

jasa

Karya Satya :

9. Memperoleh gelar kesarjanaan

(1). 30 (tiga puluh) tahun

Tanda jasa

3

Semua jenjang

(2). 20 (dua puluh) tahun

Tanda jasa

2

Semua jenjang

(3). 10 (sepuluh) tahun

Tanda jasa

1

Semua jenjang

b. Gelar kehormatan akademis

Gelar

15

Semua jenjang

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai

lainnya

dengan bidang tugas :

10. Menyunting risalah pertemuan

a. Doktor

Kali

15

Semua jenjang

b. Pasca Sarjana

Kali

10

Semua jenjang

c. Sarjana

Kali

5

Semua jenjang

Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang

ilmiah

perpustakaan

Kali

1

Semua jenjang

Tahun

0,500

Semua jenjang

11. Peran serta dalam Tim Penilai
Jabatan Pustakawan

Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan
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