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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 7 

huruf g bahwa Pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan kompetensi, 

profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan 

Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam Jabatan 

dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan dengan sebaik-baiknya, juga Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya, menyaratkan 

pengangkatan pejabat fungsional pustakawan melalui Diklat Fungsional bidang 

Kepustakawanan.  

Untuk mewujudkan tenaga perpustakaan yang profesional sesuai dengan peraturan 

tersebut diatas, maka diperlukan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan. Diklat 

Fungsional bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap 

untuk dapat melaksanakan tugas  jabatanya  secara  professional  dengan  dilandasi  

kepribadian  dan  etika  PNS  sesuai dengan kompetensi jabatanya sesuai Peraturan 

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 

Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, Perpustakaan Nasional 

RI sebagai instansi pembina program diklat di bidang kepustakawanan dalam upaya 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, dipandang perlu menetapkan pedoman 

penyelenggaraan diklat fungsional bidang kepustakawanan. 

B. Tujuan 

1. Menjadi acuan penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan; 

2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan; 

3. Menciptakan keterpaduan, keserasian dan kesinambungan dalam 

penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan. 
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C. Sasaran 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang 

Kepustakawanan; 

2. Terselenggaranya Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan pada lembaga 

penyelenggara diklat sesuai dengan pedoman; 

3. Terwujudnya keterpaduan, keserasian dan kesinambungan dalam penyelenggaraan 

Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan. 

D. Pengertian 

1. Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan adalah diklat yang dilaksanakan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian 

dan etika PNS sesuai dengan kompetensi jabatan fungsional pustakawan. 

2. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang 

didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan. 

3. Mekanisme penyelenggaraan diklat adalah urutan kerja yang harus diikuti oleh 

lembaga diklat dalam menyelenggarakan diklat. 

4. Tenaga kediklatan adalah widyaiswara, pengelola lembaga pemerintah dan tenaga 

kediklatan lainnya.  

5. Tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan pengajar/ 

widyaiswara/ fasilitator/ instruktur, bukan pengelola lembaga diklat pemerintah tetapi 

karena keahlian, kemampuan atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan 

pencapaian tujuan Diklat. 

6. Pola kemitraan adalah mekanisme hubungan kerja sama antara Perpustakaan 

Nasional RI dengan penyelenggara diklat pemerintah atau swasta yang menyangkut 

kebutuhan perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat dalam perjanjian kerja sama 

yang mengikat kedua belah pihak.  

7. Pola Akreditasi adalah mekanisme hubungan kerja sama antara Perpustakaan 

Nasional RI dengan lembaga diklat yang terakreditasi yang menyangkut kebutuhan 

perencanaan diklat dan penyelenggaraan diklat.  

8. Evaluasi diklat adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan 

informasi yang sahih dan dapat dipercaya dalam menentukan tingkat kemajuan, mutu, 

dan efektif diklat dibandingkan dengan tujuan diklat yang telah ditentukan dalam 

kurikulum dan Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), serta sebagai bahan 

tindak lanjut pembuatan keputusan tentang program diklat yang akan dilaksanakan. 

9. Sasaran evaluasi diklat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau 

proses diklat yang menjadi tolak ukur untuk penyelenggaraan diklat yang akan datang. 
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BAB II 

KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN 

DIKLAT FUNGSIONAL BIDANG KEPUSTAKAWANAN 

A. Pembinaan Program Diklat  

Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2007 tentang Perpustakaan pasal 21 ayat 2 huruf a, mempunyai tugas menetapkan 

kebijakan nasional, umum, dan teknis pengelolaan perpustakaan, dan sejalan dengan 

amanat Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang 

tertuang dalam huruf w adalah : 

1. Pembinaan perpustakaan 

2. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno 

3. Sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan. 

Perpustakaan Nasional RI memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis 

Bidang Kepustakawanan serta akreditasi pendidikan dan pelatihan.  

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan 

tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Penyelenggaraan diklat dapat dilakukan 

dengan kerja sama Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Pemerintah, 

Perpustakaan Umum Provinsi, Perpustakaan kabupaten/Kota dengan organisasi profesi 

atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Hal ini dinyatakan dalam Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 33. 

Setiap instansi pemerintah maupun swasta diharapkan menyusun rencana diklat 

fungsional bidang kepustakawanan berdasarkan rencana pengembangan Sumber daya 

Manusia (SDM) sesuai dengan sasaran bidang tugas masing-masing secara tahunan 

dengan melakukan analisis kebutuhan jenis diklat yang diperlukan. 

Hasil perencanaan kebutuhan diklat tersebut disampaikan kepada Perpustakaan 

Nasional RI. Perpustakaan Nasional RI berkewajiban memberikan bantuan teknis 

melalui konsultasi, bimbingan, kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan 

evaluasi diklat. 
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B. Jenis Diklat 

 Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan  

1. Diklat Fungsional di Bidang Kepustakawanan Tingkat Ahli 

Adalah diklat untuk prasyarat pengangkatan dalam jabatan pustakawan bagi 

PNS, yang memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang selain ilmu 

perpustakaan, untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pustakawan. 

2. Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli 

Adalah diklat bagi Pustakawan Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah 

Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang selain ilmu perpustakaan untuk dapat 

diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli. 

3. Diklat Fungsional di Bidang Kepustakawanan Tingkat Terampil 

Adalah diklat untuk prasyarat pengangkatan dalam jabatan pustakawan bagi 

PNS, yang memiliki ijazah Diploma II (D.II) bidang selain ilmu perpustakaan, untuk 

dapat diangkat dalam jabatan fungsional pustakawan. 

C. Lembaga Diklat  

Lembaga diklat adalah satuan organisasi pada Kementerian/Lembaga, 

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah serta Swasta 

yang bertugas melakukan pengelolaan diklat. 

Lembaga diklat yang terakreditasi adalah lembaga diklat yang mendapatkan 

pengakuan tertulis dari instansi pengakreditasi diklat fungsional bidang kepustakawanan 

untuk menyelenggarakan diklat fungsional bidang kepustakawanan. 

Lembaga diklat pemerintah adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan bagi PNS baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi 

pada Instansi Pemerintah. 

Lembaga diklat swasta adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan yang berbadan hukum. 

D. Alat Diklat  

1. Kurikulum dan GBPP 

Kurikulum dan GBPP Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan mengacu pada 

standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan dan telah ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. 
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Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan: 

a. Diklat Fungsional di Bidang Kepustakawanan Tingkat Ahli  

Kurikulum diklat ini dilaksanakan menggunakan pola 628 Jam Pelatihan.  

b. Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli 

Kurikulum diklat ini dilaksanakan menggunakan pola 186 Jam Pelatihan. 

c. Diklat Fungsional di Bidang Kepustakawanan Tingkat Terampil 

Kurikulum diklat ini dilaksanakan menggunakan pola 481 Jam Pelatihan. 

2. Bahan Ajar 

Bahan ajar Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan mengacu Kurikulum dan 

GBPP yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI.  

3. Panduan Penyelenggaraan Diklat 

Panduan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan mengacu 

pada pedoman kediklatan yang ditetapkan Perpustakaan Nasional RI. 

E. Peserta Diklat  

Peserta Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan adalah pegawai yang akan atau 

telah menduduki Jabatan Fungsional Pustakawan. 

Penetapan peserta Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan bersifat selektif dan 

merupakan penugasan dari lembaga pengirim peserta dengan memperhatikan rencana 

pengembangan karier pegawai dan formasi yang tersedia.  

F. Tenaga kediklatan 

Setiap lembaga yang menyelenggarakan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan 

agar mendayagunakan tenaga kediklatan yang terdiri dari Pengajar atau Widyaiswara, 

pengelola lembaga pemerintah dan tenaga kediklatan lainnya yang mempunyai 

kompetensi di bidangnya, dari dalam dan/atau dari luar lingkungan lembaga yang 

bersangkutan. 

Persyaratan Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya untuk Diklat 

Fungsional Bidang Kepustakawanan disesuaikan dengan jenis Diklat Fungsional Bidang 

Kepustakawanan sebagaimana yang diatur dalam kurikulum diklat yang telah ditetapkan 

oleh Perpustakaan Nasional RI. 
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G. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran menggunakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Metode yang 

digunakan adalah ceramah interaktif, presentasi, diskusi, partisipatif, simulasi, dan lain-

lain. Pendekatan dalam penyampaian materi menggunakan pendekatan andragogi 

(pembelajaran bagi orang dewasa). 

H. Fasiltas Diklat  

Fasilitas adalah sarana dan prasarana diklat yang diperlukan untuk menunjang 

penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan.  

Komponen fasilitas diklat meliputi kepemilikan dan/atau ketersediaan sarana dan 

prasarana diklat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan diklat.  

Sarana diklat meliputi : aula, ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, ruang 

kantor, ruang komputer, ruang laboratorium, asrama bagi peserta, wisma tenaga 

kediklatan, perpustakaan, ruang makan, fasilitas olah raga, fasilitas rekreasi, unit 

kesehatan dan tempat ibadah. 

Prasarana diklat meliputi : papan tulis, flipchart, overhead projector, sound system, tv 

dan video, compact disc, perekam, komputer/laptop, LCD projector, jaringan wireless 

fidelity, buku referensi, modul/bahan ajar, bank kasus, teknologi multimedia, dan 

peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. 

I. Kelulusan Peserta Diklat 

Standar kompetensi lulusan adalah kemampuan peserta dalam penguasaan materi 

pada kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang dengan kriteria kelulusan 

sesuai ketentuan. 

J. Pendanaan Diklat 

Sumber pendanaan diklat  berasal dari : 

1. Pemerintah (APBN) 

2. Pemerintah Daerah (APBD) 

3. Swasta 

 

 

 

  



 
7 
 

 
 

BAB III 

MEKANISME PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL  

BIDANG KEPUSTAKAWANAN 

A. Penyelenggaraan oleh Perpustakaan Nasional RI 

Penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanaan di tingkat Perpustakaan 

Nasional RI dilaksanakan oleh unit substansi yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 

yang berada dibawah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. 

1. Mekanisme penyelenggaraan 

a. Pusdiklat melaksanakan perencanaan diklat berdasarkan program 

pengembangan SDM sesuai dengan hasil analisis kebutuhan diklat (AKD). 

b. Penentuan jenis diklat ditetapkan pada pertengahan tahun yang akan 

dilaksanakan tahun berikutnya. 

c. Pusdiklat menyebarkan informasi jenis diklat yang akan diselenggarakan. 

d. Pendaftaran peserta dilakukan secara langsung dan/atau tertulis melalui surat 

tercetak atau elektronik (pendaftaran online). 

e. Seleksi calon peserta dan calon pengajar dilaksanakan oleh tim seleksi yang 

terdiri dari unsur-unsur pejabat di lingkungan pusdiklat dan fungsional 

widyaiswara dengan berdasarkan pada kurikulum yang telah ditentukan oleh 

Perpustakaan Nasional R.I.  

f. Pemanggilan peserta dapat dilakukan melalui faks, telepon dan email. 

g. Pelaksanaan diklat mengacu pada kurikulum, GBPP dan bahan ajar serta 

pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan. 

h. Evaluasi pelaksanaan diklat mencakup evaluasi terhadap peserta, pengajar dan 

penyelenggaraan. 

i. Pusdiklat membuat laporan penyelenggaraan diklat. 

2. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

Peserta Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan mendapatkan STTPP 

dengan pernyataan “LULUS” apabila peserta dapat mencapai standar kelulusan, 

yang diberikan maksimal 3 (tiga) minggu setelah selesai mengikuti diklat. 
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3. Surat Keterangan untuk  Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya 

Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya mendapatkan Surat 

Keterangan yang berisi mata ajar yang diampu, jumlah jam pelatihan, dan 

keterangan tambahan lainnya yang dianggap perlu. 

4. Format Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

a. STTPP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan kertas 

berukuran A4 (21 x 29,7cm), berwarna putih dengan logo Perpustakaan 

Nasional RI berukuran 3x3cm. 

b. Tebal kertas 100 gram. 

c. Jenis kertas Concord. 

d. Jenis dan ukuran huruf: Arial dan 11. 

e. Halaman muka meliputi: 

1) Logo Perpustakaan Nasional RI; 

2) Tulisan ”SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN” 

(ditebalkan) dengan ukuran huruf 18; 

3) Nomor STTPP; 

4) Dasar pelaksanaan; 

5) Data peserta; 

6) Pernyataan “LULUS” (ditebalkan) dengan ukuran huruf 14; 

7) Nama Diklat, nama Perpustakaan Nasional RI, jumlah jamlat dan tanggal 

pelaksanaan diklat; 

8) Tempat pelaksanaan; 

9) Nama lengkap, NIP dan tanda tangan pejabat eselon I bidang kediklatan 

atau pejabat setingkat di bawahnya; 

f. Foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4 x 6 cm.  

g. Cap/stempel Halaman Muka STTPP adalah logo Perpustakaan Nasional RI. 

h. Halaman belakang berisi: 

1) Daftar mata ajar diklat sesuai dengan kurikulum; 

2) Tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab secara langsung pada 

penyelenggaraan diklat. 

5. Surat Keterangan untuk Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya 

Surat Keterangan untuk Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya 

berisi tentang mata ajar yang diampu dan jumlah jam pelatihan, ketentuan tentang 

format dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.  
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B. Penyelenggaraan dengan Pola Kerja Sama 

Penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan dapat pula 

diselenggarakan dengan pola kerja sama sebagai berikut: 

1. Pola Kemitraan 

a. Prasyarat penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan 

1) Pola Kemitraan diperuntukkan bagi penyelenggara perpustakaan, lembaga 

diklat pemerintah maupun swasta dan/atau organisasi profesi bidang 

perpustakaan yang belum memiliki program Diklat Fungsional bidang 

kepustakawanan yang terakreditasi. 

2) Lembaga diklat swasta atau organisasi profesi bidang perpustakaan yang 

akan menyelenggarakan diklat fungsional bidang kepustakawanan wajib 

memiliki akte pendirian, surat izin pendirian dan penyelenggaraan diklat dari 

instansi yang berwenang baik di pusat maupun di daerah, company profile, 

dan portofolio penyelenggaraan diklat perpustakaan sebanyak 3 (tiga) 

angkatan, serta ketersediaan fasilitas diklat. 

b. Mekanisme Penyelenggaraan 

1) Penyelenggara perpustakaan dapat bekerja sama dengan lembaga diklat 

pemerintah atau swasta serta organisasi profesi bidang perpustakaan, 

untuk bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI dalam 

menyelenggarakan diklat. 

2) Penyelenggara perpustakaan, lembaga diklat pemerintah maupun swasta 

dan/atau organisasi profesi bidang perpustakaan mengajukan surat 

permohonan kerja sama penyelenggaraan diklat fungsional bidang 

kepustakawanan kepada Perpustakaan Nasional RI. Di dalam surat 

permohonan kerja sama tersebut berisi nama diklat, waktu dan tempat 

pelaksanaan diklat, sumber anggaran serta dilampirkan daftar riwayat hidup 

calon peserta, dan calon pengajar serta tenaga kediklatan lainnya. 

3) Berdasarkan permohonan kerja sama tersebut, dibuat Perjanjian Kerja 

sama (PKS) antara Perpustakaan Nasional RI dengan penyelenggara 

perpustakaan dan/atau lembaga diklat pemerintah maupun swasta 

dan/atau organisasi profesi bidang perpustakaan. 

4) Perpustakaan Nasional RI berhak menetapkan kelayakan calon peserta, 

calon pengajar, tenaga kediklatan lainnya. 
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5) Penyelenggaraan kerja sama diklat fungsional bidang kepustakawanan 

wajib melaksanakan evaluasi diklat yang dilaksanakan oleh Perpustakaan 

Nasional RI. 

6) Perpustakaan Nasional RI memiliki kewenangan mutlak terhadap evaluasi 

aspek penguasaan materi dan praktik. 

7) Kelulusan peserta diklat ditentukan oleh hasil rapat tim evaluasi yang terdiri 

dari Perpustakaan Nasional dan penyelenggara diklat fungsional bidang 

kepustakawanan.  

8) Lembaga penyelenggara diklat melaporkan hasil penyelenggaraan Diklat 

Fungsional bidang Kepustakawanan kepada Perpustakaan Nasional RI. 

c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

1) STTPP Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan dikeluarkan oleh 

Perpustakaan Nasional RI. 

2) Nomor STTPP dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan lembaga 

diklat yang bermitra. 

3) STTPP ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat 

setingkat di bawahnya dari Perpustakaan Nasional RI dan kepala 

penyelenggara perpustakaan dan/atau kepala lembaga diklat pemerintah 

maupun swasta dan/atau ketua organisasi profesi bidang perpustakaan. 

4) Peserta Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan mendapatkan STTPP  

dengan pernyataan “LULUS” apabila peserta dapat mencapai standar 

kelulusan, yang diberikan maksimal 3 (tiga) minggu setelah selesai 

mengikuti diklat. 

d. Surat Keterangan untuk Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya 

Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya mendapatkan Surat 

Keterangan yang berisi, mata ajar yang diampu, jumlah jam pelatihan, dan 

keterangan tambahan lainnya yang dianggap perlu. 

e. Format Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

1) STTPP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan 

kertas berukuran A4 (21 x 29,7cm), berwarna putih berukuran 3x3cm  

dengan logo Perpustakaan Nasional RI dan penyelenggara perpustakaan 

dan/atau lembaga diklat pemerintah maupun swasta dan/atau organisasi 

profesi bidang perpustakaan. 

2) Tebal kertas 100 gram. 

3) Jenis kertas Concord. 
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4) Jenis dan ukuran huruf: Arial dan 11. 

5) Halaman muka meliputi: 

a) Logo Perpustakaan Nasional RI dan logo penyelenggara perpustakaan 

dan/atau lembaga diklat pemerintah maupun swasta dan/atau organisasi 

profesi bidang perpustakaan ; 

b) Tulisan ” SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN” 

(ditebalkan) dengan ukuran huruf 18; 

c) Nomor STTPP; 

d) Dasar pelaksanaan; 

e) Data peserta; 

f) Pernyataan “LULUS” (ditebalkan) dengan ukuran huruf 14; 

g) Nama diklat, nama Perpustakaan Nasional RI, nama penyelenggara 

perpustakaan dan/atau lembaga diklat pemerintah maupun swasta 

dan/atau organisasi profesi bidang perpustakaan, jumlah jamlat dan 

tanggal pelaksanaan diklat; 

h) Tempat pelaksanaan; 

i) Nama lengkap, NIP dan tanda tangan pejabat eselon I bidang 

kediklatan atau pejabat setingkat di bawahnya dan kepala penyelenggara 

perpustakaan dan/atau kepala lembaga diklat pemerintah maupun swasta 

dan/atau ketua organisasi profesi bidang perpustakaan; 

6) Foto berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 cm. 

7) Cap/stempel halaman muka STTPP adalah logo Perpustakaan Nasional RI 

dan cap/stempel logo lembaga mitra kerja sama. 

8) Halaman belakang berisi: 

a) Daftar mata ajar diklat sesuai dengan kurikulum; 

b) Tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab secara langsung pada 

penyelenggaraan diklat kerja sama pola kemitraan. 

f. Surat Keterangan untuk Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya 

Surat Keterangan untuk Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan 

Lainnya berisi tentang mata ajar yang diampu dan jumlah jam pelatihan, 

ketentuan tentang format dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.  
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2.  Pola Akreditasi 

a. Mekanisme penyelenggaraan 

1) Pola akreditasi diperuntukkan bagi lembaga diklat pemerintah maupun 

swasta yang telah memiliki program Diklat Fungsional Bidang 

kepustakawanan yang terakreditasi. 

2) Lembaga diklat yang terakreditasi dalam menyelenggarakan diklat 

fungsional bidang kepustakawanan wajib bekerja sama dengan 

Perpustakaan Nasional RI dalam melaksanakan evaluasi diklat. 

3) Lembaga diklat yang terakreditasi dapat bekerja sama dengan 

penyelenggara perpustakaan dan/atau organisasi profesi bidang 

perpustakaan dalam penganggaran, narasumber dan/atau widyaiswara 

bidang perpustakaan. 

4) Lembaga diklat yang terakreditasi mengajukan surat permohonan kerja 

sama kepada Perpustakaan Nasional RI untuk mendapatkan rekomendasi 

penyelenggaraan diklat fungsional bidang kepustakawanan. Surat 

permohonan kerja sama berisi nama diklat, waktu dan tempat pelaksanaan 

diklat, sumber anggaran serta dilampirkan daftar riwayat hidup calon 

peserta, dan calon pengajar serta tenaga kediklatan lainnya. 

5) Berdasarkan permohonan kerja sama tersebut, Perpustakaan Nasional RI 

mengeluarkan rekomendasi untuk menyelenggarakan diklat fungsional 

bidang kepustakawanan.  

6) Perpustakaan Nasional RI memiliki kewenangan mutlak terhadap evaluasi 

aspek penguasaan materi dan praktik. 

7) Kelulusan peserta diklat ditentukan oleh hasil rapat tim evaluasi yang terdiri 

dari Perpustakaan Nasional RI dan penyelenggara diklat fungsional bidang 

kepustakawanan. 

8) Lembaga diklat yang terakeditrasi melaporkan hasil penyelenggaraan Diklat 

Fungsional bidang Kepustakawanan kepada Perpustakaan Nasional RI. 

b.  Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

1) STTPP Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan dikeluarkan oleh 

Perpustakaan Nasional RI. 

2) Nomor STTPP dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan lembaga diklat 

yang terakreditasi. 

3) STTPP ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I atau pejabat 

setingkat di bawahnya dari Perpustakaan Nasional RI dan kepala lembaga 

diklat pemerintah maupun swasta yang terakreditasi. 
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4) Peserta Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan mendapatkan STTPP 

dengan pernyataan “LULUS” apabila peserta dapat mencapai standar 

kelulusan, yang diberikan maksimal 3 (tiga) minggu setelah selesai mengikuti 

diklat. 

c. Surat Keterangan untuk Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya 

Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya mendapatkan Surat 

Keterangan yang berisi, mata ajar yang diampu, jumlah jam pelatihan, dan 

keterangan tambahan lainnya yang dianggap perlu. 

d. Format Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 

1) STTPP berbentuk empat persegi panjang dalam posisi horizontal dengan 

kertas berukuran A4 (21 x 29,7cm), berwarna putih berukuran 3x3cm  

dengan logo Perpustakaan Nasional RI dan lembaga diklat yang 

terakreditasi. 

2) Tebal kertas 100 gram. 

3) Jenis kertas Concord. 

4) Jenis dan ukuran huruf: Arial dan 11. 

5) Halaman muka meliputi: 

a) Logo Perpustakaan Nasional RI dan logo penyelenggara lembaga diklat 

yang terakreditasi; 

b) Tulisan ”SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN” 

(ditebalkan) dengan ukuran huruf 18; 

c) Nomor STTPP; 

d) Dasar pelaksanaan; 

e) Data peserta; 

f) Pernyataan “LULUS” (ditebalkan) dengan ukuran huruf 14; 

g) Nama diklat, nama Perpustakaan Nasional RI, nama lembaga diklat 

yang terakreditasi, jumlah jamlat dan tanggal pelaksanaan diklat; 

h) Tempat pelaksanaan; 

i) Nama lengkap, NIP dan tanda tangan pejabat eselon I bidang 

kediklatan atau pejabat setingkat di bawahnya serta pejabat setingkat di 

bawahnya dan kepala lembaga diklat yang terakreditasi; 

6) Foto berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6 cm.  

7) Cap/stempel Halaman Muka STTPP adalah logo Perpustakaan Nasional RI 

serta cap/stempel logo lembaga diklat yang terakreditasi. 

8) Halaman belakang berisi: 

a) Daftar mata ajar diklat sesuai dengan kurikulum; 
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b) Tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab secara langsung pada 

penyelenggaraan diklat kerja sama pola akreditasi. 

2) Surat Keterangan untuk Tenaga Kediklatan dan tenaga Kediklatan 

Lainnya 

Surat Keterangan Tenaga Kediklatan dan Tenaga Kediklatan Lainnya 

berisi tentang mata ajar yang diampu dan jumlah jam pelatihan, ketentuan 

tentang format dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.  
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BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI  

A. Monitoring 

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau 

memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program diklat dengan fokus untuk 

mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan program, baik menyangkut 

proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, 

maupun pengelolaan proses belajar mengajar pada diklat.  

Monitoring dilakukan untuk tujuan supervisi dengan penekanan pada pemantauan 

proses pelaksanaan program dan sedapat mungkin tim/petugas memberikan saran 

untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik 

untuk penyempurnaan pelaksanaan program-program diklat.  

Monitoring dilakukan terhadap aspek penyelenggaraan diklat, yang meliputi:  

a.  Proses pembelajaran;  

b.  Kinerja widyaiswara/pengajar dan peserta;  

c.  Aspek teknis penyelenggaraan.  

B. Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, 

dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan 

program diklat dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. 

1. Tujuan Evaluasi Diklat 

a. Memperoleh informasi (umpan balik) bagi penyempurnaan kurikulum, program, 

metode pembelajaran, proses seleksi peserta, penyediaan sarana dan prasarana 

bagi penyelenggara diklat, sesuai dengan kebutuhan instansi penyelenggara/ 

pengirim peserta; 

b. Mengetahui tingkat penyerapan peserta diklat dalam aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap selama dan setelah proses diklat berlangsung; 

c. Menentukan kelulusan peserta diklat. 

2. Manfaat Evaluasi Diklat 

a. Mengetahui ukuran keberhasilan diklat; 

b. Menjadi alat bantu pelatihan atau alat bantu proses pembelajaran; 
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c. Memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program 

diklat; 

d. Mengetahui kesesuaian program diklat dengan kebutuhan unit kerja/instansi 

peserta diklat; 

e. Membuka kemungkinan untuk memperbaiki dan/atau menyesuaikan program 

diklat dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat. 

3. Sasaran Evaluasi Diklat  

Proses diklat yang menjadi sasaran evaluasi meliputi aspek-aspek masukan-

proses-keluaran sebagai berikut. 

a. Aspek masukan diklat meliputi peserta, widyaiswara/pengajar/instruktur/fasilitator, 

penyelenggara, fasilitas, sumber dana dan organisasi, sistem administrasi dan 

tenaga kediklatan lainnya. 

b. Aspek proses diklat/transformasi meliputi metode pelatihan yang dipakai, isi 

kurikulum atau mata ajar diklat dan tujuan, teknik penilaian, bimbingan, serta 

pelaksanaan proses pembelajaran di lapangan. 

c. Aspek keluaran (produk diklat), yaitu tingkat pencapaian hasil belajar/prestasi 

belajar yang diraih oleh masing-masing peserta, meliputi pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan kinerja peserta selama dan setelah mengikuti diklat. 

4. Evaluasi terhadap Calon Peserta dan Peserta Diklat  

a. Evaluasi terhadap Calon Peserta 

Evaluasi terhadap calon peserta merupakan seleksi awal untuk memperoleh 

masukan yang baik bagi diklat, sehingga dapat menghasilkan keluaran diklat yang 

berkualitas sesuai dengan tujuan diklat. Evaluasi terhadap calon peserta dilakukan 

dengan cara pemeriksaan kelengkapan persyaratan akademis dan kelengkapan 

administratif sesuai dengan persyaratan peserta yang tercantum pada kurikulum 

diklat. 

b. Evaluasi terhadap Peserta Diklat 

Evaluasi terhadap peserta diklat dilakukan oleh pengajar dan penyelenggara. 

Evaluasi dilaksanakan pada tiga tahap kegiatan belajar mengajar yaitu pada awal 

diklat (pre-test), proses diklat (evaluasi proses belajar), dan pasca-diklat (evaluasi 

hasil belajar). 
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1) Evaluasi Awal Diklat (Pre-test) 

Evaluasi Awal Diklat (Pre-test) yang dimaksud adalah tes awal yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara diklat terhadap peserta diklat sebelum pemberian 

materi diklat dilaksanakan. Tes ini bermaksud untuk mengetahui perilaku awal 

(entering behavior) peserta diklat ketika akan mengikuti diklat. 

2) Evaluasi Proses Belajar 

Evaluasi terhadap peserta selama diklat berlangsung, bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian tujuan program diklat secara keseluruhan dan 

untuk mengetahui peringkat peserta dalam kelompoknya. 

Evaluasi terhadap peserta selama proses diklat berlangsung, dilakukan 

melalui pengamatan dan penilaian yang meliputi dua aspek yaitu aspek sikap 

dan perilaku (bobot 20%); dan aspek penguasaan materi dan praktek (bobot 80%).  

a) Aspek sikap dan perilaku 

Penilaian terhadap sikap dan perilaku peserta dilakukan berdasarkan 

pengamatan oleh tenaga pengajar, penyelenggara, dan pihak lain yang 

secara fungsional bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar.  

Penilaiannya dilakukan selama diklat berlangsung baik di dalam maupun 

di luar kelas yang meliputi:  

(1) Kegiatan belajar di kelas;  

(2) Kegiatan penyusunan studi kasus dan praktikum;  

(3) Kegiatan harian;  

(4) Diskusi dan seminar;  

(5) Kegiatan lain yang secara resmi diselenggarakan oleh diklat.  

Unsur yang dinilai mengenai aspek sikap dan perilaku adalah sebagai 

berikut :  

(1)  Kedisiplinan 

Kedisiplinan yaitu ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh 

ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Indikator kedisiplinan 

meliputi:  

(a) Kehadiran; 

(b) Ketepatan hadir di kelas; 

(c) Ketepatan penyelesaian tugas; 

(d) Bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika dan sopan santun; 
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(e) Berpakaian rapih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2)  Kerjasama  

Kerjasama adalah kemampuan untuk berkoordinasi dalam 

menyelesaikan tugas secara berkelompok, serta mampu meyakinkan 

dan mempertemukan gagasan. Indikator kerjasama meliputi:  

(a) menyelesaikan tugas bersama melalui musyawarah untuk mufakat; 

(b) membina keutuhan dan kekompakkan kelompok; 

(c) tidak mendikte atau mendominasi kelompok; 

(d) mau menerima pendapat orang lain. 

(3)  Prakarsa  

Prakarsa merupakan kemampuan untuk mengajukan gagasan yang 

bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih 

luas sehingga dicapai tingkat kepuasan kerja yang optimal. Indikator 

prakarsa meliputi:  

(a) berperilaku positif untuk membantu kelancaran diklat atau 

mambuat situasi diklat lebih kondusif; 

(b) mampu membuat saran-saran yang nyata, baik yang menyangkut 

materi diklat maupun yang menyangkut kelancaran pelaksanaan 

diklat; 

(c) dapat menyampaikan gagasan/ide baru yang bermanfaat; 

(d) mengajukan pertanyaan yang relevan; 

(e) kemampuan mengendalikan diri, waktu, situasi dan lingkungan. 

b) Aspek Penguasaan Materi dan Praktik 

Aspek penguasaan materi dan praktik terbagi menjadi empat unsur, yaitu 

formatif, tugas/kertas kerja/laporan, diskusi/seminar dan sumatif. 

(1) Formatif (bobot 30%), 

(2) Tugas/kertas kerja/laporan (bobot 10%), 

(3) Diskusi/seminar (bobot 10%), 

(4) Sumatif (bobot 30%). 

3) Evaluasi Akhir 

Evaluasi akhir bertujuan untuk menentukan Nilai Akhir peserta. Nilai akhir 

diperoleh dari nilai sikap dan perilaku, nilai formatif, nilai tugas/kertas 
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kerja/laporan, nilai diskusi/seminar, dan nilai sumatif dengan memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut:  

a) Setiap mata ajar diklat harus mempunyai standar kelulusan yaitu nilai 70 

(tujuh puluh); 

b) Peserta yang mempunyai nilai aspek sikap dan perilaku kurang dari 70 (tujuh 

puluh) dinyatakan tidak lulus;  

c) Peserta yang mempunyai Nilai Akhir kurang dari 70 (tujuh puluh) dinyatakan 

tidak lulus dan harus mengikuti program remedial untuk mencapai standar 

kelulusan. 

4) Kualifikasi Kelulusan 

Kualifikasi kelulusan peserta mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a) Sangat Memuaskan (skor : 95,0 – 100,0); 

b) Memuaskan (skor : 90,0 – 94,9); 

c) Baik Sekali (skor : 80,0 – 89,9); 

d) Baik (skor : 70,0 – 79,9); 

e) Tidak Lulus (skor di bawah 70,0); 

5) Evaluasi Pascadiklat  

Evaluasi pascadiklat merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

diklat terhadap peserta diklat minimal 6 (enam) bulan setelah peserta kembali 

ke instansinya masing-masing. 

Evaluasi pascadiklat bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

a) Kemampuan para alumni dalam menerapkan pengetahuan/keterampilan 

pada pelaksanaan tanggung jawab/kewajiban yang menyertai jabatan 

yang dipangkunya;  

b) Pendayagunaan potensi para alumni dalam Jabatan Fungsional;  

c) Kontribusi alumni diklat terhadap kualitas output instansi tempat alumni 

bekerja. 

d) Usulan, saran dan rekomendasi peningkatan kualitas diklat. 

Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan informasi dari alumni, atasan 

langsung, dan rekan kerja alumni. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya 

disampaikan kepada pimpinan instansi peserta. 
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5. Evaluasi terhadap Pengajar 

Evaluasi terhadap pengajar diklat dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan 

pengajar dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi terhadap pengajar dilakukan oleh 

peserta maupun penyelenggara diklat. Evaluasi terhadap pengajar meliputi tiga belas 

unsur kompetensi sebagai berikut: 

a. penguasaan materi; 

b. kesiapan tenaga pengajar; 

c. sistematika penyajian; 

d. kemampuan menyajikan materi/ fasilitasi; 

e. ketepatan waktu, kehadiran dan cara menyajikan; 

f. penggunaan metode dan sarana diklat; 

g. sikap dan perilaku; 

h. cara menjawab pertanyaan dari peserta; 

i. penggunaan bahasa; 

j. pemberian motivasi belajar kepada peserta; 

k. pencapaian tujuan instruksional; 

l. kerapihan berpakaian; dan 

m. kerjasama antar pengajar (dalam tim). 

6. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 

Aspek-aspek penilaian penyelenggaraan diklat meliputi  program diklat, persiapan 

diklat dan pelaksanaan diklat sebagai berikut: 

a. Program diklat: 

1) manfaat diklat 

2) kurikulum diklat 

3) materi program 

b. Persiapan diklat: 

1) kejelasan informasi tentang penyelenggaraan diklat 

2) seleksi penerimaan dan kesiapan peserta untuk mengikuti diklat 

c. Pelaksanaan diklat:  

1) kesiapan staf/penyelenggara 

2) kesiapan tenaga pengajar 

3) penyediaan sarana prasarana (ruang lab.) dan media pendidikan dan 

pelatihan 
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4) layanan kesekretariatan (penyediaan daftar hadir, alat tulis menulis, 

penggandaan bahan ajar, penyediaan bahan praktek dan penga-turan 

jadwal/pelatihan) 

5) metode diklat yang digunakan 

6) widyawisata/studi banding/kunjungan 

7) teknik penilaian yang digunakan 

8) layanan konsumsi dan akomodasi 

9) layanan kesehatan 

10) layanan kepustakaan/perpustakaan 
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BAB V  

PENUTUP 

Pedoman penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan merupakan 

salah satu pembinaan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI dalam  rangka 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat. Pedoman ini sebagai standar 

penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Kepustakawanan yang mengatur 

penyelenggaraan diklat serta untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara perpustakaan 

dan/atau lembaga diklat dan/atau organisasi profesi bidang perpustakaan akan acuan 

pelaksanaan diklat. 

Selanjutnya dalam penyelenggaraan diklat, penyelenggara perpustakaan dan/atau 

lembaga diklat dan/atau organisasi profesi bidang perpustakaan secara teknis dan 

akademis mengacu pada aturan dan pedoman lainnya yang telah ditetapkan oleh 

Perpustakaan Nasional RI. Jika terdapat hal-hal yang belum di atur dalam pedoman 

umum, pedoman teknis dan pedoman akademis lainnya, akan diatur kemudian. 

 

Jakarta, 17 November 2014 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN



 
 

 
 

 

 
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Nomor : …………………….. 

 

Perpustakaan Nasional RI, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tata 

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden RI Nomor 52 Tahun 2005 serta ketentuan- ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa : 

 

Nama :  

NIP : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Pangkat/Gol. Ruang :  

Jabatan :  

Instansi : 

L U L U S 
 

Pendidikan dan Pelatihan Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI dari tanggal  

............................. .s.d. ................................... bertempat di ............................ dengan jumlah 628 jam pelatihan dengan 

predikat .................................. 

 
  

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

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PERPUSTAKAAN: 

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 

 

 

 

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN  

NIP. 

 

 
 

Pas Foto berwarna 

ukuran 4 x 6 dengan 
latar 

belakang merah 

Lampiran I 

Halaman Depan STTPP Perpustakaan Nasional RI 



 
 

 
 

 

DAFTAR MATA AJAR DIKLAT CALON PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI 

Kelompok Dasar Kelompok Inti Kelompok Penunjang Kelompok Pilihan 

 
a. Peraturan 

Perundang-
undangan Perp 
dan Peraturan 

b. Pengantar Ilmu 
Perpustakaan 

c. Jabatan Fungsional 
Pustakawan 

 
a. Manajemen Perpusdokinfo 
b. Pengembangan Koleksi 
c. Katalogisasi 
d. Klasifikasi dan Tajuk Subjek 
e. Penyusunan Literatur Sekunder 
f. Layanan Perpustakaan 
g. Penelusuran Informasi dan Jasa 

Rujukan 
h. Pemasyrakatan Perp dan Minat 

Gemar Membaca 
i. TI Perpustakaan 
j. Pengkajian Pengembangan 

Perp. 
k. Pelestarian Bahan Pustaka 

 
a. Outbond 
b. Studi Banding 

Perpustakaan 
c. Seminar / Laporan Studi 

Banding 
d. Evaluasi 

 
a. Muatan Lokal 
b. Pembinaan Karier 
c. Isu Mutakhir di 

Bidang 
Perpustakaan 

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN: 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEPALA PENYELENGGARAAN DIKLAT, 

 

 

 

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN 

NIP. 

 

Halaman Belakang  STTPP Perpustakaan Nasional RI 



 
 
 

 
 

 

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
Nomor : …………………….. 

Nomor : …………………….. 

 
Perpustakaan Nasional RI, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tata Tugas Eselon I 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 

2005 serta ketentuan- ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa : 

 

Nama :  

NIP : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Pangkat/Gol. Ruang :  

Jabatan :  

Instansi : 

L U L U S 
 

Pendidikan dan Pelatihan Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan 

…………………. dari tanggal  ............................. .s.d. ................................... bertempat di .......................... .. dengan jumlah 628 jam 

pelatihan dengan predikat .................................. 
 

 

 

 

 

 

  

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

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

PERPUSTAKAAN: 

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 

 

 

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN  

NIP. 

 

 

 
Pas Foto berwarna 

ukuran 4 x 6 dengan 

latar 

belakang merah 

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

………………………………………………….. 

KEPALA ………………………………………, 

 

 

 

 

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN  

NIP. 

Lampiran II 

Halaman Depan STTPP Kerja Sama 

Logo Lembaga 
Diklat / 

Organisasi 
Profesi 



 
 
 

 
 

 

DAFTAR MATA AJAR DIKLAT CALON PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI 

Kelompok Dasar Kelompok Inti Kelompok Penunjang Kelompok Pilihan 

 
d. Peraturan 

Perundang-
undangan Perp 
dan Peraturan 

e. Pengantar Ilmu 
Perpustakaan 

f. Jabatan Fungsional 
Pustakawan 

 
a. Manajemen Perpusdokinfo 
b. Pengembangan Koleksi 
c. Katalogisasi 
d. Klasifikasi dan Tajuk Subjek 
e. Penyusunan Literatur Sekunder 
f. Layanan Perpustakaan 
g. Penelusuran Informasi dan Jasa 

Rujukan 
h. Pemasyrakatan Perp dan Minat 

Gemar Membaca 
i. TI Perpustakaan 
j. Pengkajian Pengembangan 

Perp. 
k. Pelestarian Bahan Pustaka 

 
e. Outbond 
f. Studi Banding 

Perpustakaan 
g. Seminar / Laporan Studi 

Banding 
h. Evaluasi 

 
d. Muatan Lokal 
e. Pembinaan Karier 
f. Isu Mutakhir di 

Bidang 
Perpustakaan 

 

NAMA ORGANISASI PROFESI ATAU LEMBAGA DIKLAT, 

 

 

 

NAMA PEJABAT PENANDA TANGAN 

NIP. 

 

Halaman Belakang STTPP Kerja Sama 



 
 
 

 
 

 
 
 

EVALUASI TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU PESERTA 
 

Diklat : .................................................................... 
Hari/Tanggal/Bulan/Tahun : .................................................................... 
Pengajar/Mulai Jam Pelajaran : .................................................................... 
Pengajar/Selesai Jam Pelajaran : .................................................................... 
 

No. NAMA PESERTA 
NILAI SIKAP DAN PERILAKU 

KEDISIPLINAN KERJA SAMA PRAKARSA 

H P S KD PT K 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
Keterangan: 
Bobot Penilaian:       
I. Kedisipinan terdiri dari: 
    A. Kehadiran (H)   B. Pakaian (P)  
        1. Hadir bobot nilai 10     1. Rapi bobot nilai 10       
  2.  Terlambat bobot nilai 8     2. Kurang Rapi nilai 8   
  3.  Ijin bobot nilai 5     3. Tidak Rapi nilai 1         
  4. Tanpa Keterangan bobot nilai 1 
    
II. Kerjasama (dinilai setiap kali terdapat kerjasama kelompok) terdiri dari: 
    A.  Penyelesaian Tugas (PT)   B.  Kepribadian (K) 
        1. Tepat waktu bobot nilai 10     1. Demokratis bobot nilai 10 
       2. Terlambat bobot nilai 8     2. Otoriter bobot nilai 5 
        3. Tidak Mengerjakan bobot nilai 1 
 
III.  Prakarsa (dinilai setiap kali peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas).  
 Bobot nilai prakarsa:    
 A. Saran (S), pertanyaan masing-masing bernilai 10       
     B.  Kendali diri (KD) terdiri dari dua penilaian yaitu :    
         1.  positif dengan bobot nilai 10    
         2.  negatif dengan bobot nilai 5    

 
Pengamat Kelas, 
 
 
Nama : ............................ 
NIP : ............................ 

  

Lampiran III 
Form Evaluasi Sikap Perilaku Peserta Diklat 



 
 
 

 
 

 
 
 

EVALUASI NILAI TUGAS/PRAKTEK DAN TES FORMATIF PESERTA 
 

Diklat    : .............................................................................. 
Mata Ajar Diklat : .............................................................................. 
Jumlah Jam Pelatihan : .............................................................................. 
 

No. NAMA PESERTA 
NILAI TUGAS/ PRAKTEK NILAI FORMATIF 

KET. TUGAS I / 
PRAKTEK I 

TUGAS II / 
PRAKTEK II 

TES FORMATIF I TES FORMATIF II 

  

    

 

 
Keterangan: 

Predikat penilaian 50 - 100 
 
 
 
 
 
 

 
......................, ............................  
Pengajar, 
 
 
.................................................... 
NIP. ........................................... 

 

Catatan: 
Formulir dikembalikan  
ke Petugas Evaluasi 

Lampiran IV 

Form Evaluasi Tugas/Praktik dan Formatif Peserta Diklat 


