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TUJUAN NEGARA 

(1) Melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia 

(2) Memajukan kesejahteraan umum 

(3) Mencerdaskan kehidupan bangsa  

(4) Melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 



Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

 Tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

menyejahterakan masyarakat  Indonesia 

 Dalam merealisasi tujuan diatas  

 perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui 

pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan  

sebagai sumber informasi  

 Perpustakaan  sebagi pendukung utama dan jantung  

dalam  penyelenggaraan  pendidikan nasional; 

 perpustakaan  juga sebagai wahana belajar sepanjang 

hayat  (kapan saja, dimana saja, untuk siapa saja) 



UU Nomor 43 Tahun 2007 

 Undang-undang perpustakaan diperlukan untuk 

menjamin keberlangsungan dan keberdayaan 

perpustakaan secara merata, optimal dan profesional 

 UU-Perpustakaan telah lama diperjuangkan sejak 

sebelum Perpustakaan Nasional RI berdiri, dan baru 

pada akhir tahun 2007  (bulan November) dapat 

terealisasi 

 UU-Perpustakaan disyahkan oleh Presiden RI  pada 

tanggal   1 Nopember 2007, terdiri atas 15 Bab, 54 

Pasal, 136 ayat dan dilengkapi dengan penjelasan ----  
ini  perlu dipahami dan diimplementasikan para stakeholders. 



SIAPA YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP 

UU PERPUSTAKAAN ? 

 Lembaga Perpustakaan dan/atau Lembaga 

Penyelenggara Perpustakaan  

 Pustakawan dan/atau Tenaga Perpustakaan  

 Pemustaka atau masyarakat  (umum, khusus,  pakar) 

 Pemerintah (Pusat dan/atau Daerah) 

 Lembaga Pendidikan  & Lembaga Pelatihan Bidang 

Perpustakaan 

 Organisasi  (Profesi)  Bidang Perpustakaan 

 Dewan Perpustakaan  (Pusat , Daerah) 

 Lembaga Penerbit, Penulis dan Asosiasinya 



15 POKOK (Bab) PENGATURAN DALAM 

UU PERPUSTAKAAN 

 Ketentuan umum yang mencakup:  pengertian istilah, 
azas,fungsi dan tujuan penyelenggaraan perpustakaan 

 Hak, kewajiban dan kewenangan masyarakat dan pemerintah 

 Standar nasional perpustakaan  

 Koleksi perpustakaan 

 Layanan perpustakaan 

 Pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan 
pengembangan perpustakaan   

 Jenis perpustakaan 



15 POKOK (Bab) PENGATURAN .… 
(lanjutan) 

 Tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi 

 Sarana dan prasarana perpustakaan 

 Pendanaan perpustakaan 

 Kerjasama dan peran masyarakat 

 Dewan Perpustakaan 

 Pembudayaan kegemaran membaca 

 Ketentuan Sanksi 

 Ketentuan Penutup 



BEBERAPA PENGERTIAN PENTING 

DALAM UU-Perpustakaan 

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

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

 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi 
yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan 
kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung 
jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 
perpustakaan.  

Bab 1 Pasal 1 



LPNK 
Pemerintahan 

Bidang 

Perpustakaan 

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI 

Status dan Fungsi 

Pasal 1 ayat 5 

5 

6 1 

2 

3 4 

Perpustakaan  

Rujukan 

Perpustakaan  

Deposit 

Perpustakaan  

Penelitian 

Perpustakaan  

Pelestarian 

Perpustakaan  

Pembina 
Pusat Jejaring  

Perpustakaan 



AZAS  PENGEMBANGAN 

PERPUSTAKAAN 

 Pembelajaran sepanjang hayat 

 Demokrasi 

 Keadilan  

 Keprofesionalan 

 Keterbukaan 

 Keterukuran, dan 

 Kemitraan 

Pasal 2 



TUJUAN & FUNGSI PERPUSTAKAAN 

 sebagai wahana pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk 

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan 

bangsa (Pasal 3).  

 memberikan layanan kepada pemustaka, 

meningkatkan kegemaran membaca, serta 

memperluas wawasan dan pengetahuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa     
(Pasal 4) 

Pasal 3 dan 4 



HAK MASYARAKAT 

 Memperoleh layanan dan memanfaatkan fasilitas 
perpustakaan  
 bagi yang ada di daerah terpencil, terisolasi, atau 

terbelakang dapat layanan khusus 

 Bagi yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, 
emosional, mental, intelelektual dan/atau sosial dapat 
layanan yang disesuaiakan dengan kemampuan dan 
keterbatasan masing-masing  

 Mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan 

 Mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan 

 Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan perpustakaan 

Pasal 5 



KEWAJIBAN MASYARAKAT 

 Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan 

 Menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang 
dimiliki dan didaftarkan ke Perpustakaan Nasional 

 Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya 
perpustakaan di lingkungannya 

 Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam 
perpustakaan 

 Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan 
lingkungan perpustakaan 

 Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan 
perpustakaan 

 
Pasal 6 



KEWAJIBAN PEMERINTAH 

c.q Perpusnas RI 

 mengembangkan sistem nasional perpustakaan;  

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

 menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata 
di tanah air; 

 menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan 
perpustakaan;  

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

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

Pasal 7 



KEWAJIBAN PEMERINTAH 

Provinsi dan Kabupaten/Kota 

 menjamin penyelenggaraan dan pengembangan 
perpustakaan di daerah;  

 menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara 
merata di wilayah masing-masing;  

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

 menggalakkan promosi gemar membaca dengan 
memanfaatkan perpustakaan;  

 memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;  

 menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan 
umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat 
penelitian & rujukan tentang kekayaan budaya daerah . 

Pasal 8 



KEWENANGAN PEMERINTAH  
c.q Perpusnas RI 

 menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan 

dan pengembangan semua jenis perpustakaan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

 mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi 

penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan  

 mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh 

masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.  

Pasal 9 



KEWENANGAN PEMERINTAH  

 Provinsi dan Kabupaten/Kota 

 menetapkan kebijakan daerah dalam 
pembinaan dan pengembangan perpustakaan 
di wilayah masing-masing;  

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

 mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki 
oleh masyarakat di wilayah masing-masing 
untuk dilestarikan dan didayagunakan. 

Pasal 10 



STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 

 Digunakan sebagai acuan dalam penyeleng-garaan 
dan pengelolaan perpustakaan, yang meliputi: 

a) standar koleksi perpustakaan; 

b) standar sarana dan prasarana;  

c) standar pelayanan perpustakaan; 

d) standar tenaga perpustakaan; 

e) standar penyelenggaraan;  dan 

f) standar pengelolaan.  

 Ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan 
perpustakaan kepada pemustaka 

Pasal 11, 14, 17 dan 18 



KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

 Diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan 
dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional 
Perpustakaan (SNP) dan  kepentingan 
pemustaka,  dengan memperhatikan 
perkembangan TIK (market needs & technology 
approaches) 

 Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan disimpan 

Perpustakaan Nasional sebagai koleksi khusus dan 

digunakan secara terbatas yang diatur berdasarkan PP 

Pasal 12 



KOLEKSI NASIONAL 

Pengertian :  
        semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam 

berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, 
baik (lembaga) yang berada di dalam maupun di luar negeri 
yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Penanganan : 

(1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk 
katalog induk nasional (KIN), dan didistribusikan oleh 
Perpustakaan Nasional.  

(2) Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, 
diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan 
didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.  

Pasal 13 



LAYANAN PERPUSTAKAAN 

 Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan 
berorientasi bagi kepentingan  pemustaka.  

 Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan 
sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

 Layanan perpustakaan dikembangkan melalui pemanfaatan 
sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan 
pemustaka.  

 Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan dan 
penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan  standar 
nasional perpustakaan.  

 Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja 
sama antar perpustakaan  dan dilaksanakan melalui jejaring 
telematika.  

Pasal 14 



PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 

Berdasarkan kepemilikan : 

a) Perpustakaan pemerintah; 

b) Perpustakaan provinsi;  

c) Perpustakaan kabupaten/kota; 

d) Perpustakaan kecamatan; 

e) Perpustakaan desa; 

f) Perpustakaan masyarakat; 

g) Perpustakaan keluarga; dan 

h) Perpustakaan pribadi. 
Pasal 16 



JENIS PERPUSTAKAAN 

a) Perpustakaan Nasional RI (lembaga pemerintah non-
departemen (LPND/LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan 
dalam bidang perpustakaan)  

b) Perpustakaan Umum (diperuntukkan bagi masyarakat luas 
sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan 
umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi).  

c) Perpustakaan Sekolah/Madrasah (difokuskan  terbatas 
bagi pemustaka di lingkungan satuan pendidikan ybs untuk mendukung 
pelaksanaan  pendidikan) 

d) Perpustakaan Perguruan Tinggi (difokuskan  terbatas bagi 
pemustaka di lingkungan perguruan tinggi ybs untuk mendukung 
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) 

e) Perpustakaan Khusus (difokuskan  terbatas bagi pemustaka di 
lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga 
pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain) 

Pasal 1, 20, dan 22-25 



TUGAS & TANGGUNG JAWAB PERPUSNAS  

1. Tugas : 

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

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

c) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis 
perpustakaan; 

d) mengembangkan standar nasional perpustakaan  
 

2. Tanggung jawab : 

a) mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil 
budaya bangsa;  

b) melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca 
dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; 

c) mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah 
kuno yang berada di luar negeri. 

Pasal 21 



JANGKAUAN  LAYANAN 

Masyarakat memiliki hak dan menjadi 

perhatian utama dalam penyelenggaraan 

layanan perpustakaan : 

 Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau 

terbelakang sebagai akibat faktor geografis  

 Masyarakat  yang memiliki cacat dan/atau kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial  

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan 

layanan  perpustakaan keliling bagi daerah yang 

belum terjangkau oleh layanan perpustakaan 

menetap 
Pasal 5 dan 22 



TENAGA PERPUSTAKAAN 
 Terdiri atas Pustakawan dan Tenaga teknis perpustakaan (Pasal 29 ayat 1) 

 

 Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional 
perpustakaan (Pasal 29 ayat 2) 

 

 Pustakawan dapat merangkap tugas tenaga teknis perpustakaan sesuai dengan 
kondisi perpustakaan (Pasal 29 ayat 3) 

 

 Tenaga Perpustakaan berhak :  

       penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial    

       pembinaan karier sesuai tuntutan  kerja (Pasal 31) 

 

 Berkewajiban memberikan layanan prima, menciptakan suasana perpustakaan 
yang kondusif, dan memberikan keteladanan serta menjaga nama baik lembaga 
(Pasal 32) 

 

 memperoleh pendidikan yang dilaksanakan melalui kerjasama Perpustakaan 
nasional, perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota dengan organisasi profesi 
atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 33) 

 

 Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi (Pasal 34 ayat 3)  

Pasal 29, 31, 33, 34 



ORGANISASI PROFESI 

 Berfungsi untuk memajukan dan memberi 
perlindungan profesi kepada pustakawan 

 Difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat 

 Berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik 
pustakawan (yang harus dipatuhi setiap pustakawan 
dan penegakannya dilaksanakan oleh Majelis 
Kehormatan Pustakawan)  

 Memberi perlindungan hukum kepada pustakawan 

 Menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan 
tingkat daerah, nasional dan internasional 

Pasal 34-37 



SARANA, PRASARANA DAN 

PENDANAAN 
 Sarana dan prasarana sesuai dengan SNP dan kemajuan TIK 

 Pendanaan menjadi tanggung jawab penyelenggara 

perpustakaan berdasarkan prinsip kecukupan dan 

berkelanjutan, serta dikelola secara efisien, berkeadilan, 

terbuka, terukur, dan bertanggung jawab 

 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran 

perpustakaan melalui APBN dan/atau APBD 

 Sumber lain pendanaan dapat berasal dari : 

 Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat 

 Kerjasama saling menguntungkan 

 Bantuan luar negeri yang tidak mengikat 

 Hasil usaha jasa perpustakaan 

 Suber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan per-UU-an 
Pasal 38 - 41 



DEWAN PERPUSTAKAAN 

 Terdiri dari Dewan Perpustakaan (tingkat Pusat), dan Dewan 
Perpustakaan Provinsi  

 Tingkat pusat ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri 
(diknas) dengan memperhatikan masukan dari Kepala 
Perpusnas, sedangkan tingkat provinsi oleh Gubernur atas 
usul Kepala Perpustakaan Provinsi 

 Dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang 
sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan 

 Beranggotakan 15 orang yang berasal dari : 
 3 orang unsur pemerintah 

 2 orang wakil organisasi profesi pustakawan 

 2 orang unsur pemustaka 

 2 orang akademisi. dan 

 masing-masing 1 orang wakil dari organisasi penulis, sastrawan, 
organisasi penerbit, organisasi perekam, organisasi toko buku, dan 
tokoh pers. 

Pasal 44-47 



DEWAN PERPUSTAKAAN 

(lanjutan) 

 Dewan Nasional bertanggungjawab kepada Presiden 
dan Dewan Provinsi kepada Gubernur 

 Dalam melaksanakan tugas dibiayai APBN (untuk 
Dewan Nasional) dan APBD (untuk Dewan Provinsi) 

 Dewan Perpustakaan bertugas: 

 memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi 
perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan; 

 menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat 
terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan 

 melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan 
perpustakaan 

  
Pasal 44-47 



PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 

Dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan 
masyarakat.: 

 Pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas 

 Pada satuan pendidikan dilakukan dengan 
mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan 
sebagai  proses pembelajaran. 

 Pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana 
perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah 
dijangkau, murah, dan bermutu. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan memfasi-
litasi tumbuh kembangnya taman bacaan masyarakat dan 
rumah baca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, 
murah dan terjangkau, serta sarana/prasarana perpustakaan 
yang mudah diakses. 

Pasal 48-51 



PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA … 
(lanjutan) 

 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan memfasi-
litasi tumbuh kembangnya taman bacaan masyarakat dan 
rumah baca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, 
murah dan terjangkau 

 Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh 
masyarakat melaksanakan “Gerakan Nasional Gemar Membaca” 
(melalui organisasi GPMB) dan memberi penghargaan kepada 
masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan 
gemar membaca   

 Perpustakaan bekerjasama dengan pemangku kepen-tingan 
wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional 
gemar membaca melalui penyediaan bahan bacaan (tulis, cetak, 
rekam) . 

 



PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 
(Umum/Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi/Khusus) 

 Pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan harus 
memenuhi persyaratan minimal dan ketentuan SNP, yang 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
masyarakat dan keberadaannya diberitahukan ke 
Perpustakaan Nasional (Pasal 15 ayat 2 dan 3) 

 

 Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% 
dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau 
belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal 
untuk pengembangan perpustakaan (Pasal 23 ayat 6) 

 

 Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum 
pemerintah/pemerintah daerah, dan perpustakaan perguruan 
tinggi dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli dalam 
bidang perpustakaan (Pasal 30) 



PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 

(lanjutan) 

 Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk 
pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan guna memenuhi standar nasional 
perpustakaan (Pasal 24 ayat 4) 

 Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan 
anggaran perpustakaan dalam APBN dan APBD, serta 
memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, 
pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan 
kepada perpustakaan (Pasal 28 dan 39) 

 Pengelolaan dana perpustakaan didasarkan pada prinsip 
kecukupan dan berkelanjutan, serta dilakukan secara 
efisien, terbuka, terukur, berkeadilan dan bertanggung 
jawab (Pasal 40-41) 



PENGATURAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 24 

TAHUN 2014  TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 43 TAHUN 2007 TENTANG 

PERPUSTAKAAN 

1.   Ketentuan & tata cara pendaftaran ke Perpustakaan 
Nasional mengenai hal-hal yang terkait dengan 
”menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah 
kuno yang dimiliki” (Pasal 6 ayat 1 huruf b)  

2.   Ketentuan & penghargaan kepada setiap orang 
yang “menyimpan,  merawat, dan  pemberian 
melestarikan naskah kuno” (Pasal 7 ayat 1 huruf i)   

3.   Ketentuan & tata cara mengenai “standar nasional 
perpustakaan” (Pasal 11 ayat 1) 

4.   Ketentuan mengenai penyimpanan dan 
penggunaan koleksi khusus (Pasal 12 ayat 3) 



PENGATURAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH  

NOMOR 24 TAHUN 2014  TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 43 TAHUN 2007 

TENTANG PERPUSTAKAAN (lanjutan) 

5.   Ketentuan mengenai “susunan organisasi dan tata 
kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta 
pemilihan pimpinan dewan perpustakaan” (Pasal 47)  

6.   Ketentuan mengenai pemberian penghargaan 
kepada masayarakat yang berhasil melakukan 
gerakan pembudayaan gemar membaca (Pasal 51 ayat 

6)  

7.   Ketentuan mengenai sanksi administratif lembaga 
penyelenggara perpustakaan yang tidak 
melaksanakan ketentuan Pasal 7 (ayat 1), pasal 8, 
Pasal 22 (ayat 2) Pasal 23, dan Pasal 24. (Pasal 52)  



PENUTUP 

 UU-Perpustakaan ini tidak akan ada nilai dan  manfaatnya 
bila tidak diketahui, dipahami dan diterapkan secara baik 
oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan pengelola) 

 Perpustakaan Nasional harus menjadi motor dalam 
pengimplementasian UU-Perpustakaan ini serta melakukan 
koordinasi dan komunikasi efektif dengan lembaga/pihak 
terkait (baik tingkat Pusat dan daerah Provinsi/Kab/Kota) 



Penataan  Sarana & Koleksi Perpustakaan 



Layanan Perpustakaan 



Kerapian, Kenyamanan Ruang dan Layanan 



Bangunan  Perpustakaan 



Bangunan  “Icon Perpustakaan” 




