
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 

Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu 

menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Perpustakaan Nasional Tahun 

2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774);
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⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614);

⦁ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5531);

⦁ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322);

⦁ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

⦁ Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional 
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Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 

Tahun 2001tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perpustakaan Nasional;

⦁ Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019; 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL 

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 

LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 

2015-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Perpustakaan 

Nasional Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Kepala ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Perpustakaan 

Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan 

oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional 

untuk:

⦁ menetapkan rencana kinerja tahunan;

⦁ menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

⦁ menyusun dokumen penetapan kinerja;
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⦁ menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

⦁ melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan 

dokumen Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 

Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi 

terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap 

pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala 

Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

Peraturan Kepala ini, memberikan tugas kepada 

Inspektorat Perpustakaan Nasional untuk:

⦁ melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja 

dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang 

disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

⦁ melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan 

Kepala ini dan melaporkan secara berkala kepada 

Kepala Perpustakaan Nasional melalui Sekretaris 

Utama.

Pasal 5
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Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2015

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

SRI SULARSIH
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LAMPIRAN 

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN 

NASIONAL 

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL 

TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL 

TAHUN 2015-2019

⦁ PERPUSTAKAAN NASIONAL

1 Nama Organisasi : Perpustakaan Nasional 

2 Tugas ⦁ Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan 
umum dan kebijakan teknis pengelolaan 
perpustakaan

⦁ Melaksanakan pembinaan, pengembangan, 
evaluasi dan koordinasi terhadap 
pengelolaan perpustakaan

⦁ Membina kerjasama dalam pengelolaan 
berbagai jenis perpustakaan; dan

⦁ Pengembangan standar nasional 
perpustakaan.
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3 Tanggung Jawab : ⦁ Mengembangkan koleksi nasional yang 
memfasilitasi terwujudnya masyarakat 
pembelajar sepanjang hayat;

⦁ Mengembangkan koleksi nasional untuk 
melestarikan hasil budaya bangsa;

⦁ Melakukan promosi dan gemar membaca 
dalam rangka mewujudkan masyarakat 
pembelajar sepanjang hayat; dan

⦁ Mengidentifikasi dan mengupayakan 
pengembalian naskah kuno yang berada di 
luar negeri.

4 Fungsi : Perpustakaan pembina, perpustakaan 
rujukan; perpustakaan deposit, perpustakaan 
penelitian, perpustakaan pelestarian, dan 
pusat jejaring perpustakaan.

5
Indikator Kinerja Utama :

No. Uraian Alasan

1. Jumlah koleksi Perpustakaan berfungsi sebagai wahana 
pendidikan, penelitian, pelestarian, 
informasi dan rekreasi untuk 
meningkatkan kecerdasan dan 
keberdayaan bangsa.

2. Jumlah koleksi 
perpustakaan yang 
dilestarikan

Perpustakaan Nasional bertanggung 
jawab mengembangkan koleksi nasional 
yang memfasilitasi terwujudnya 
masyarakat pembelajar sepanjang hayat 
dan melestarikan hasil budaya bangsa 
serta menjamin ketersediaan keragaman 
koleksi perpustakaan, melalui 
terjemahan (translasi), alih aksara 
(transliterasi) dan alih media 
(transmedia).
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3 Jumlah naskah kuno/ 
manuskrip yang 
diakuisisi

Naskah kuno memiliki nilai yang sangat 
penting sebagai informasi tentang 
rentetan sejarah sebuah bangsa yang 
memiliki berbagai macam Informasi dan 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

4
Jumlah Pemustaka Jumlah pemustaka merupakan 

representasi dari keberhasilan sebuah 
kinerja instisusi publik seperti 
perpustakaan, pemustaka hadir ke 
perpustakaan karena perpustakaan 
telah menghadirkan sesuatu yang 
menarik berupa  layanan informasi yang 
dibutuhkan oleh pemustaka.

5 Jumlah anggota jejaring Dalam era telekomunikasi dan informasi 
kerjasama dalam sebuah wadah atau 
jejaring menjadi penting untuk 
memfasilitasi dan menutup kekurangan 
dari sumber informasi yang tidak 
dimiliki oleh salah satu pihak, semakin 
banyak anggota jejaring semakin banyak 
juga informasi yang bisa disediakan 
kepada pemustaka.

⦁ SEKRETARIAT UTAMA

1 Nama Organisasi : Sekretariat Utama 

2 Tugas : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, 
pengendalian administrasi, dan sumber daya di 
lingkungan PERPUSNAS.
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3 Fungsi : ⦁ Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi 
di lingkungan Perpustakaan Nasional RI;

⦁ Pengkoordinasian perencanaan kebijakan 
teknis Perpustakaan Nasional RI;

⦁ Pembinaan dan pelayanan  administrasi  
ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, 
persandian, perlengkapan dan rumah tangga 
Perpustakaan Nasional RI;

⦁ Pengkoordinasian penyusunan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan 
tugas PERPUSNAS;

⦁ Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan 
Perpustakaan Nasional RI.

4 Indikator Kinerja 
Utama :

No. Uraian Alasan

1 Intensitas 
koordinasi, 
sinkronisasi dan 
integrasi 
dilingkungan 
Perpustakaan 
Nasional

Kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi 
dan Integrasi sangat penting dilakukan dalam 
menjamin pencapaian sasaran yang maksimal 
dari program-program dan kegiatan yang 
dilaksanakan Perpustakaan Nasional

2 Jumlah Laporan 
Keuangan yang 
Sesuai dengan 
Sistem Akuntansi 
Pemerintah

Laporan keuangan dengan menggunakan 
sistem yang benar  sangat penting karena 
menjadi dasar bukti pertanggungjawaban 
bahwa kegiatan sudah dilaksanakan sesuai 
dengan dokumen anggaran 

3 Jumlah Surat 
Keputusan dan 
Dokumen 
Kepegawaian 

Sebagai organisasi  kerja Pemerintah yang 
diatur oleh peraturan-perundang-undangan 
dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan 
legalitas hukum dalam bentuk surat 
keputusan dan dokumen kepegawaian untuk 
mendukung sistem kepegawaian yang handal
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⦁ DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA 
INFORMASI  

1 Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka 
Dan Jasa Informasi  

2 Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan bahan 
pustaka dan jasa informasi.

3 Fungsi : ⦁ Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, 
pemberian bimbingan dan pembinaan di 
bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa 
informasi;

⦁ Pengendalian terhadap kebijakan teknis di 
bidang pengembangan bahan pustaka danjasa 
informasi;

⦁ Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Kepala;

4 Indikator Kinerja Utama
:

No. Uraian Alasan

1 Jumlah Koleksi 
Perpustakaan 
Nasional

Perpustakaan Nasional bertanggung jawab 
meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi 
perpustakaan, memfasilitasi terwujudnya 
masyarakat pembelajar sepanjang hayat dan 
melestarikan hasil budaya bangsa serta 
menjamin ketersediaan keragaman koleksi 
perpustakaan.

2 Jumlah terbitan 
nasional yang 
dihimpun dan 
dikelola serta 
didayagunakan

Perpustakaan Nasional sebagai pusat deposit 
terbitan nasional bertanggungjawab dalam  
menghimpun, melestarikan  dan 
mendayagunakan hasil KCKR. Pada dasarnya 
KCKR merupakan salah satu karya bangsa 
sebagai perwujudan cipta karsa rasa manusia 
Indonesia  yang berguna bagi pembangunan 
pendidikan, pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta penyebaran 
informasi
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3 Jumlah bahan 
pustaka dan 
naskah kuno yang 
dilestarikan fisik 
dan kandungan 
informasinya

Perpustakaan Nasional sebagai pusat 
pelestari hasil  budaya bangsa 
bertanggungjawab terhadap kelestarian 
bahan perpustakaan  dan naskah kuno baik 
fisik maupun kandungan  informasinya  yang 
tersebar  di Indonesia

4 Jumlah 
pengunjung 
perpustakaan baik 
secara fisik 
maupun On-line

Perpustakaan Nasional sebagai 
perpustakaan rujukan, deposit, pelestarian, 
penelitian  dan pusat jejaring berkewajiban 
menjamin  kelangsungan penyelenggaraan 
dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat 
sumber belajar masyarakat dan menjamin 
ketersediaan layanan perpustakaan serta 
akses informasi  secara merata di tanah air 
dengan berbasis teknologi informasi dan 
komunikasi.

⦁ DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA 
INFORMASI  

1 Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Perpustakaan

2 Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan di bidang pengembangan sumber 
daya perpustakaan

3 Fungsi : ⦁ Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan 
pemberian bimbingan dan pembinaan di 
bidang pengembangan sumber daya 
perpustakaan

⦁ Pengendalian terhadap kebijakan teknis di 
bidang pengembangan sumber  daya 
perpustakaan

⦁ Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Kepala 

4
Indikator Kinerja Utama :
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No. Uraian Alasan
1 Jumlah perpustakaan 

yang dikembangkan dan 
dibina sesuai standar

Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan 
Pembina 
bertanggungjawab terhadap
peningkatan sumber daya perpustakaan,  baik 
dalam hal kuantitas maupun kualitas melaui 
kebijakan umum, teknis dan pengembangan 
standar nasional perpustakaan. 

2 Jumlah pembudayaan 
kegemaran membaca

Kegemaran membaca merupakan  prasyarat 
bagi terbentuknya masyarakat Indonesia yang 
cerdas dan sejahtera.

3 Jumlah peserta   
pendidikan dan 
pelatihan perpustakaan

SDM dengan kuantitas  dan berkualitas akan 
mewarnai dinamika organisasi kearah yang 
lebih baik bagi pencapaian tujuan organisasi hal 
tersebut dapat dilakukan melalui Pendidikan 
dan Pelatihan.

4 Jumlah pustakawan 
yang disertifikasi

Peningkatan kunjungan pemustaka 
menggambarkan tingkat  kegemaran membaca.

⦁ DIREKTORAT DEPOSIT BAHAN PUSTAKA

1 Nama Organisasi : Direktorat Deposit Bahan Pustaka

2 Tugas : Melaksanakan pengelolaan serah simpan karya 
cetak dan karya rekam, penyusunan Bibliografi 
Nasional Indonesia (BNI), Katalog Induk Nasional 
( KIN) serta literatur sekunder lainnya. 
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3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan penyusunan perumusan 
kebijakan teknis di bidang deposit bahan 
pustaka;

⦁ Pelaksanaan pengelolaan serah simpan karya 
cetak dan karya rekam sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;

⦁ Pelaksanaan penyusunan BNI dan KIN serta 
literatur sekunder lainnya.

4 Indikator Kinerja 
Utama :

No. Uraian Alasan

1 Jumlah karya 
cetak dan karya 
rekam nasional 
dan internasional 
yang terhimpun 
dan terkelola

Penghimpunan dan pengelolaan karya cetak 
dan karya rekam baik nasional maupun 
internasional merupakan langkah penting 
dalam menyelamatkan hasil  peradaban 
sebagai suatu siklus pengetahuan yang akan 
meningkatkan peradaban sebuah bangsa 
secara berkesinambungan

2 Jumlah terbitan 
nasional yang 
terdata dalam 
Bibliografi Nasional 
Indonesia dan 
Katalog Induk 
Nasional  

Daftar semua terbitan Indonesia sangat 
penting  disimpan di Perpustakaan Nasional 
RI sebagai Koleksi Deposit Nasional dan 
digunakan untuk kepentingan penelitian dan 
disebarluaskan ke berbagai instansi yang 
memerlukan.

3 Jumlah judul buku 
terhimpun dalam 
Katalog Induk 
Nasional (KIN),  

Pengembangan koleksi harus jelas arahnya 
dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
pemustaka, karenanya  KIN (Katalog Induk 
Nasional) diperlukan  sebagai pedoman untuk 
kebijakan pengembangan koleksi agar 
kepentingan orang banyak terhadap berbagai 
informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi
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⦁ PUSAT JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

1 Nama Organisasi : Pusat Jasa Perpustakaan Dan Informasi

2 Tugas : Melaksanakan layanan perpustakaan dan 
informasi.

3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan layanan koleksi umum dan 
khusus;

⦁ Pelaksanaan bimbingan pemakai;
⦁ Pelaksanaan pameran dan promosi;
⦁ Pelaksanaan kerja sama dan otomasi 

perpustakaan.
4 Indikator Kinerja 

Utama :

No. Uraian Alasan

1 Jumlah pemustaka 
yang 
memanfaatkan 
perpustakaan

Tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan 
pemustaka terhadap perpustakaan sebagai 
salah satu indicator dari keberhasilan 
perpustakaan dalam memberikan layanan 
kepada pemustaka

2 Jumlah naskah 
kuno/ manuskrip 
(diinventarisasi, 
translasi, dan 
transliterasi)

Informasi dalam naskah kuno  tidak boleh 
hilang hanya karena usia, karena memiliki 
nilai-nilai social dan budaya aplikatif sangat 
berharga dalam meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat

3 Fasilitasi 
perpustakaan 
berbasis TIK yang 
dikembangkan 

Fasilitasi pengembangan perpustakaan 
berbasis TIK  dibutuhkan oleh pemustaka 
agar layanan lebih dapat dirasakan kecepatan 
dan ketepatannya. 

4 Jumlah kerja sama 
layanan 
Perpustakaan 
Nasional dan 
Internasional

Dengan segala keterbatasannya, 
Perpustakaan Nasional tidak dapat berdiri 
sendiri dalam optimalisasi layanan 
perpustakaan, karenanya dibutuhkan 
kerjasama untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut 
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⦁ PUSAT PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN 
PUSTAKA

1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Koleksi Dan Pengolahan 
Bahan Pustaka

2 Tugas : Melaksanakan pengembangan koleksi dan 
pengolahan bahan pustaka.

3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan pengembangan koleksi dan 
pengolahan bahan pustaka;

⦁ Pelaksanaan distribusi dan tukar-menukar 
bahan pustaka.

4 Indikator Kinerja 
Utama :

No. Uraian Alasan

1 Jumlah  Akuisisi/ 
penyediaan bahan 
pustaka

Akuisis/ Penyediaan bahan pustaka 
diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan pemustaka terhadap informasi 
yang dibutuhkan, semakin banyak bahan 
pustaka yang disediakan, semakin meningkat 
kepuasan pemustaka terhadap layanan yang 
diberikan
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2 Jumlah 
pengolahan bahan 
pustaka

Pengolahan bahan pustaka memegang 
peranan penting dalam temu balik informasi, 
karenanya semua buku yang telah diadakan 
harus memiliki data bibliografis sebagai satu 
kesatuan dalam system temu balik informasi.
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⦁ PUSAT PRESERVASI BAHAN PUSTAKA

1 Nama Organisasi : Pusat Preservasi Bahan Pustaka

2 Tugas : Melaksanakan pelestarian informasi dan fisik 
bahan pustaka.

3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan pelestarian fisik melalui 

pemeliharaan, perawatan, restorasi dan 
penjilidan bahan pustaka;

⦁ Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi 

bahan pustaka melalui alih media mikrografi 
dan fotografi;

⦁ Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi 
bahan pustaka melalui alih media digital ke 
media baru.

4 Indikator Kinerja 
Utama :

No. Uraian Alasan

1 Jumlah fisik  
bahan 
perpustakaan  yang 
dikonservasi/ 
dilestarikan

Fisik  informasi bahan pustaka dan naskah 
kuno merupakan bukti intelektualitas dan 
peradaban bangsa yang kandungan 
informasinya harus dilestarikan sebagai 
warisan pengetahuan untuk dimanfaatkan 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
selanjutnya

2 Jumlah bahan 
perpustakaan yang 
direprografi

Bahan perpustakaan kuno dan langka yang 
mempunyai nilai tinggi harus diselamatkan 
nilai yang terkandung didalamnya, karenanya 
diperlukan reprografi agar dapat 
diselamatkan dari bahaya kerusakan karena 
bahannya yang sudah baik kondisinya. 
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3 Jumlah Bahan 
Perpustakaan yang 
ditransformasi-
digitalkan

Bahan pustaka merupakan hasil 
intelektualitas yang bernilai tinggi, agar 
keberadaannya dapat dimanfaatkan secara 
luas dan mudah dilakukan transformasi agar 
dapat digunakan dengan sistem teknologi 
komunikasi dan informasi agar 
penyebarannya dapat dirasakan secara luas 
sehingga pemanfaatannya lebih optimal

⦁ PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 Nama Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan

2 Tugas : Melaksanakan pengembangan kurikulum, 
program, penyelenggaraan dan pengelolaan 
sarana, serta evaluasi program pendidikan dan 
pelatihan perpustakaan.

3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan 
kurikulum program pendidikan pelatihan 
perpustakaan; 

⦁ Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
perpustakaan;

⦁ Pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan 
dan pelatihan; 

⦁ Evaluasi program pendidikan dan pelatihan 
perpustakaan;

4 Indikator Kinerja 
Utama :

No. Uraian Alasan
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1 Jumlah lulusan 
peserta Diklat 
Pepustakaan

Peserta Diklat yang lulus menandakan 
keberhasilan dari proses transformasi 
pengetahuan tentang perpustakaan  yang 
diharapkan dapat mengenal dunia 
perpustakaan secara utuh, baik teori maupun 
praktek. 

2 Jumlah naskah 
kurikulum dan 
bahan ajar yang 
disusun 

Naskah kurikulum merupakan alat untuk 
memberikan arah dan tuntunan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan. Agar  pengetahuan dapat 
ditransformasi sesuai kebutuhan dan tujuan 
Diklat, diperlukan pembatasan yang 
dituangkan dalam bentuk bahan ajar sesuai 
dengan kebutuhan jenis diklat yang 
dilaksanakan.

⦁ PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PENGKAJIAN MINAT 
BACA

1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Perpustakaan dan 
Pengkajian Minat Baca

2 Tugas : Melaksanakan  pengkajian, pembakuan, 
akreditasi, pengembangan semua jenis 
perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan 
minat baca dengan instansi terkait.
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3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan pengembangan semua jenis 
perpustakaan; 

⦁ Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran 
informasi data perpustakaan;

⦁ Penyusunan pembakuan penyelenggaraan 
perpustakaan ;

⦁ Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi 
pemasyarakatan minat baca dengan instansi 
terkait;

⦁ Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 
dan akreditasi semua jenis perpustakaan.

4 Indikator Kinerja Utama
:

No. Uraian Alasan

1 Jumlah 
perpustakaan 
sesuai dengan 
standar 
berdasarkan 
akreditasi 
perpustakaan 

Perpustakaan  sesuai standar yang telah 
ditetapkan sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustakaan, semakin banyak perpustakaan 
berstandar akan semakin meningkatkan 
kepuasan masyarakat terhadap keberadaan 
perpustakaan

2 Jumlah 
perpustakaan yang 
dikembangkan dan 
dibina

Berbagai jenis perpustakaan memerlukan 
pembinaan agar sesuai dengan standar  
rujukan dan acuan kerja minimum sesuai 
dengan kebutuhan dan upaya pencapaian 
tujuan masing-masing  keberadaannya,  
perpustakaan umum yang ada masih banyak  
dengan kondisi memprihatinkan, karenanya 
perlu ditingkatkan kualitasnya dengan 
penambahan fasilitas dan koleksi  sesuai 
kebutuhan

3 Intensitas 
pemasyarakatan 
minat baca

Salah satu komponen yang diperlukan agar 
masyarakat mengerti pentingnya budaya 
gemar membaca adalah dengan 
mempromisikan pentingnya membaca sebagai 
bagian dari kegiatan masyarakat, setelah 
mengerti akan lebih mudah untuk 
mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-
hari 
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4 Pengembangan 
gedung fasilitas 
layanan 
perpustakaan

Semakin bertambahnya koleksi 
perpustakaan, semakin memerlukan fasilitas 
penyimpanan yang memadai, karena 
diperlukan ruangan atau gedung yang dapat 
menampung koleksi tersebut

⦁ PUSAT PENGE PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

1 Nama Organisasi : Pusat Pengembangan Pustakawan

2 Tugas : Melaksanakan pengembangan tenaga fungsional 
pustakawan  

3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional 
pustakawan; 

⦁ Pelaksanaan pemberian akreditasi Pustakawan 
dan Tim Penilai; 

⦁ Pelaksanaan koordinasi dan pengkajian 
pengembangan pustakawan;

⦁ Pelaksanaan pemasyarakatan jabatan 
fungsional pustakawan;

⦁ Evaluasi pustakawan dan angka kreditnya 
serta tim penilai;

4 Indikator Kinerja Utama
:

No. Uraian Alasan

1 Jumlah 
pustakawan  yang 
memiliki sertifikat

Dalam menghadapi perubahan dan tuntutan 
zaman, SDM Perpustakaan harus  profesional 
dengan standar kompetensi dan kualifikasi  
yang memiliki sistem sertifikasi yang 
memadai.

2 Jumlah  Kajian 
bidang 
kepustakawanan 

Standar kompetensi bagi SDM perpustakaan 
sangat diperlukan sebagai tolok ukur 
kelayakan  mampu melaksanakan pekerjaan, 
karenanya dibutuhkan pedoman agar SDM 
memiliki kemampuan standar minimal yang 
sama

3 Penyelenggaraan 
pembinaan tenaga 
kepustakawanan. 

Pembinaan terhadap jabatan fungsional 
pustakawan sangat penting dilaksanakan 
untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas 
serta eksistensi kepustakawanan 
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⦁ PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG KARNO

1 Nama Organisasi : Perpustakaan Proklamator Bung Karno

2 Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan 
proklamator Bung Karno, menghimpun, 
mengelola, melestarikan, mengembangkan, dan 
mendayagunakan koleksi Perpustakaan Bung 
Karno. 

3 Fungsi : ⦁ Pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan 
teknis, program, serta pengendalian Unit 
Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno;

⦁ Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, 
pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka 
dan non pustaka;

⦁ Pelayanan, kerjasama dan promosi 
perpustakaan;

⦁ Pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan 
perlengkapan Unit Pelaksana Teknis 
Perpustakaan Bung Karno;

⦁ Penelitian dan pengkajian bahan pustaka 
tentang Bung Karno.

4 Indikator Kinerja Utama
:
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No. Uraian Alasan

1 Jumlah pemustaka 
yang 
memanfaatkan  
perpustakaan  

Peningkatan jumlah pemustaka yang 
memanfaatkan perpustakaan 
menggambarkan tingkat kegemaran membaca

2 Jumlah akuisisi 
dan pengolahan 
bahan 
perpustakaan 

Semakin tinggi dan sesuai jumlah koleksi 
yang dimiliki oleh perpustakaan akan 
semakin meningkatkan pemenuhan 
kebutuhan bacaan bagi pemustakanya, 
secara otomatis akan meningkatkan minat 
baca.

3 Laporan kajian dan 
penelitian bahan 
perpustakaan 
tentang pemikiran/ 
gagasan/ ide Bung 
Karno

Pemikiran Bung Karno sebagai Bapak Bangsa 
diperlukan sebagai bahan pembelajaran bagi 
generasi muda untuk dapat dijadikan sebagai 
panutan bagiamana membangun negeri ke 
depan. 

4 Layanan 
Perkantoran

Layanan perkantoran  sangat diperlukan 
sebagai upaya untuk untuk mendukung 
kelancaran tugas serta meningkatkan kinerja 
sebagai lembaga layanan publik  

5 Jumlah sarana dan 
prasarana 
perpustakaan

Semakin lengkap sarana dan prasarana yang 
dimiliki perpustakaan baik sebagai unit kerja 
maupun layanan publik, akan meningkatkan 
kinerja pegawai dan pemberian layanan yang 
semakin berkualitas

⦁ PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA

1 Nama Organisasi : Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

2 Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan 
proklamator Bung Hatta, menghimpun, 
mengelola, melestarikan, mengembangkan, dan 
mendayagunakan koleksi Perpustakaan Bung 
Hatta. 
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3 Fungsi :   ⦁ Pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan 
teknis, program, serta pengendalian Unit 
Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Hatta;

⦁ Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, 
pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka 
dan non pustaka;

⦁ Pelayanan, kerjasama dan promosi 
perpustakaan;

⦁ Pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan 
perlengkapan Unit Pelaksana Teknis 
Perpustakaan Bung Hatta;

⦁ Penelitian dan pengkajian bahan pustaka 
tentang Bung Hatta.

4 Indikator Kinerja Utama
:

No. Uraian Alasan

1 Jumlah pemustaka 
yang 
memanfaatkan  
perpustakaan  

Peningkatan jumlah pemustaka yang memanfaatkan 
perpustakaan menggambarkan tingkat kegemaran 
membaca

2 Jumlah akuisisi 
dan pengolahan 
bahan 
perpustakaan 

Semakin tinggi dan sesuai jumlah koleksi yang dimiliki 
oleh perpustakaan akan semakin meningkatkan 
pemenuhan kebutuhan bacaan bagi pemustakanya, 
secara otomatis akan meningkatkan minat baca.

3 Laporan kajian dan 
penelitian bahan 
perpustakaan 
tentang pemikiran/ 
gagasan/ ide Bung 
Hatta

Pemikiran Bung Hatta sebagai bapak bangsa diperlukan 
sebagai bahan pembelajaran bagi generasi muda untuk 
dapat dijadikan sebagai panutan bagiamana 
membangun negeri ke depan. 

4 Layanan 
Perkantoran

Layanan perkantoran  sangat diperlukan sebagai upaya 
untuk untuk mendukung kelancaran tugas serta 
meningkatkan kinerja sebagai lembaga layanan publik  

5 Jumlah sarana dan 
prasarana 
perpustakaan

Semakin lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki 
perpustakaan baik sebagai unit kerja maupun layanan 
publik, akan meningkatkan kinerja pegawai dan 
pemberian layanan yang semakin berkualitas

⦁ BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

24



1 Nama Organisasi : Biro Hukum dan Perencanaan

2 Tugas : Melaksanakan penelaahan dan penyusunan 
peraturan perundang-undangan, pertimbangan 
dan bantuan hukum, pengkoordinasian 
perencanaan penelaahan organisasi dan 
tatalaksana serta hubungan masyarakat dan 
penerbitan. 

3 Fungsi : ⦁ 1.     Pengkoordinasian perencanaan program 
Perpustakaan Nasional RI;

⦁ Penelaahan dan penyusunan peraturan 
perundang-undangan, pertimbangan dan 
bantuan hukum;

⦁ Pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata 
laksana, hubungan masyarakat dan 
penerbitan.

4 Indikator Kinerja 
Utama :

No. Uraian Alasan

1 Jumlah Peraturan 
yang diterbitkan 
dan dianalisis tata 
kelola organisasi 
yang disusun 

Dokumen  berkenaan dengan aspek hukum 
pelaksanaan program/ kegiatan  sangat 
diperlukan sebagai legal formal dasar tindak 
dan laku  Perpustakaan Nasional  untuk 
mencapai tujuan dan sasaran nasional bidang 
perpustakaan yang telah ditetapkan

2 Jumlah Promosi 
Perpustakaan dan 
Koordinasi antar 
Lembaga

Keberadaan Perpustakaan Nasional RI di 
kalangan masyarakat masih banyak belum 
diketahui karenanya masih memerlukan 
upaya untuk mendekatkan ke masyarakat 
dengan melakukan promosi dan koordinasi 
antar lembaga

3 Jumlah terbitan 
Perpusnas

Sebagai pendukung memperkenalkan 
eksistensi Perpustakaan Nasional

4 Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 
anggaran  yang 
disusun 

Agar program/ kegiatan berjalan secara 
terarah dan terpadu diperlukan panduan 
dalam bentuk dokumen perencanaan 

5 Laporan  
Peningkatan hasil 
evaluasi kinerja

Laporan Peningkatan hasil evauasi kinerja 
sangat dibutuhkan sebagai input bagi 
penyusunan kebijakan dan keputusan
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6 Laporan 
pemantauan dan 
evaluasi yang tepat 
waktu

Untuk mendapatkan informasi tentang 
sejauhmana keberhasilan program/ kegiatan 
yang dilaksanakan, diperlukan laporan hasil 
program/ kegiatan  sebagai informasi untuk 
menentukan kebijakan mendatang.

⦁ BIRO UMUM

1 Nama Organisasi : Biro Umum

2 Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pelayanan 
administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan 
dan rumah tangga.

3 Fungsi : ⦁ Pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, 
keuangan dan ketatausahaan;

⦁ Pembinaan dan pelayanan administrasi  
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 
kearsipan, persandian, perlengkapan dan 
rumah tangga.

4 Indikator Kinerja 
Utama :

No. Uraian Alasan

1 Jumlah Laporan 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan

Laporan keuangan yang dibuat sesuai 
peraturan yang telah ditetapkan merupakan 
kunci bagi akuntabilitas kinerja anggaran 
lembaga dalam mengelola keuangan secara 
baik dan benar

2 Jumlah laporan 
pengelolaan 
administrasi 
Kepegawaian

Kegiatan perkantoran yang dilakukan oleh 
sebuah lembaga pemerintah keabsahannya 
harus didukung oleh aspek legalitas yang 
akan memberi keamanan dan kenyamanan 
menyangkut kegiatan kepegawaian seharai-
hari 
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3 Jumlah sarana 
dan prasarana 
yang memenuhi 
standard  sesuai 
kebutuhan

Untuk mendukung   kegiatan perkantoran 
sangat dibutuhkan sarana dan prasarana 
operasional perkantoran sebagai pelancaran 
kegiatan dalam mendukung pencapaian 
tujuan kelembagaan

⦁ INSPEKTORAT

⦁ Nama Organisasi : Inspektorat

⦁ Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan 
Perpustakaan Nasional.

⦁ Fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan 
intern;

⦁ Melaksanakan pengawasan intern terhadap 
kinerja dan keuangan melalui audit, review, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 
pengawasan lainnya;

⦁ Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan 
tertentu atas penugasan Kepala;

⦁ Penyusunan laporan hasil pengawasan; 
⦁ Pelaksanaan adminisrasi Inspektorat.

⦁ Indikator kinerja Utama :
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No. Uraian Alasan

1 Laporan hasil 
pengawasan

Laporan hasil pengawasan akan memberikan 
informasi yang sangat berguna bagi 
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan 
dilakukan seharusnya.

2 Laporan 
pemantauan dan 
evaluasi

Laporan pemantauan dan evaluasi yang 
dibuat sesuai peraturan yang telah ditetapkan 
merupakan kunci bagi terlaksananya program 
dan kegiatan secara baik dan benar.   

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

SRI SULARSIH
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