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KATA PENGANTAR
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 sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Oleh karenanya dalam rangka memberikan layanan kepada
masyarakat, perpustakaan sekolah/madrasah diharapkan memberikan layanan sesuai dengan Norma
Standar Prosedur Kriteria (NSPK) perpustakaan.

Penerapan standar nasional perpustakaan membutuhkan sarana untuk melihat apakah aspek-aspek
penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar melalui NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
Penyusunan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi
masyarakat untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dapat berlangsung secara
benar, sistematis, dan berkelanjutan.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktunya,
sehingga NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini dapat terwujud. Semoga pedoman ini bermanfaat
bagi semua pihak, khususnya para pengelola dan penyelenggara perpustakaan di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2021
Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan

Drs. Deni Kurniadi, M.Hum.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perpustakaan sekolah/madrasah merupakan salah satu bagian dari sarana yang tidak dapat
dipisahkan dari sekolah/madrasah. Keberadaan perpustakaan sekolah/madrasah yang didukung
oleh peran profesionalisme pustakawan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan
efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Oleh karenanya, sekolah/madrasah wajib memiliki
perpustakaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pasal 23
ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa setiap sekolah/madrasah
menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan
memperhatikan standar nasional pendidikan. Standar nasional perpustakaan tersebut terdiri atas
standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan,
standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan. Standar nasional
perpustakaan tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan perpustakaan pada satuan
pendidikan sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta.
Ketentuan bahwa setiap sekolah harus memiliki perpustakaan juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan khususnya pada pasal 42 mengamanatkan bahwa perpustakaan merupakan
salah satu sumber belajar yang amat penting yang memungkinkan para pendidik, peserta didik, dan
tenaga kependidikan memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan
dengan membaca bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.
Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perpustakaan Nasional RI Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional, pada
pasal 2 diamanatkan bahwa Perpustakaan Nasional RI mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Salah satu tugas Perpustakaan Nasional RI adalah membina semua jenis
perpustakaan termasuk perpustakaan sekolah/madrasah. Perpustakaan sekolah/madrasah sebagai
salah satu komponen dalam sistem nasional perpustakaan mengemban fungsi sebagai pusat
kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana, dan pusat membaca guna menambah ilmu
pengetahuan dan rekreasi, perlu terus menerus dibina serta dikembangkan.
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Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya, perlu menyusun
buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang disajikan sebagai panduan
bagi para penyelenggara dan pengelola perpustakaan sekolah/madrasah dalam rangka
mengoptimalkan fungsi perpustakaan sekolah/madrasah. NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini
mengacu pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan dan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

B. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

6.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan.

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA).

8.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

10. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional.
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C. Tujuan Penyusunan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Tujuan penyusunan NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah:
1. Sebagai acuan untuk mempermudah proses pengolahan, pelayanan, dan pemeliharaan, sehingga
temu kembali koleksi dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan efisien.
2. Sebagai acuan dalam koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perpustakaan
antar lembaga/instansi terkait.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi program perpustakaan.
D. Ruang Lingkup
Buku NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini memuat uraian tentang organisasi perpustakaan,
sumber daya manusia, koleksi serta cara bagaimana mendayagunakan perpustakaan
sekolah/madrasah untuk mendukung proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana dalam hal ini
gedung/ruang dan perabot perpustakaan sekolah tidak kalah pentingnya sebagai pendukung
perpustakaan sekolah/madrasah juga dimuat dalam buku pedoman ini.
Ruang Lingkup NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini adalah sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan
Bab ini menguraikan bahasan tentang:
a. Latar belakang mengapa NSPK ini dibuat
b. Dasar hukum NSPK
c. Tujuan NSPK
d. Ruang lingkup NSPK
e. Definisi dan pengertian istilah yang digunakan dalam NSPK. Poin ini mendeskripsikan
secara singkat dan jelas terhadap istilah yang dimaksud untuk dasar penyamaan
persepsi.

BAB II Norma Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Bab

ini

menguraikan

bahasan

tentang

dasar

hukum

NSPK

Perpustakaan

Sekolah/Madrasah.
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BAB III Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Bab ini menguraikan bahasan tentang Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Perpustakaan Sekolah
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
BAB IV Prosedur Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Bab ini menguraikan bahasan tentang Proses Pembentukan Perpustakaan, Struktur
Organisasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Anggaran, Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Sistem Layanan, Jenis Layanan, Kerjasama Perpustakaan, dan Promosi
Perpustakaan.
BAB V Kriteria Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Bab ini menguraikan bahasan tentang penilaian penyelenggaraan perpustakaan berdasar
pemenuhan komponen standar perpustakaan.
BAB VI Penutup
E. Definisi dan Pengertian Istilah
1. Perpustakaan
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 bagi pemustaka.
2. Perpustakaan sekolah/madrasah
Perpustakaan sekolah/madrasah yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan
pendidikan sekolah/madrasah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah/madrasah
yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung
tercapainya tujuan pendidikan sekolah/madrasah yang bersangkutan.
3. Cacah ulang (stock opname)
Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi,
jajaran koleksi, dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan
koleksi sebenarnya.
4. Pelayanan pemustaka
Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.
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5. Pelayanan teknis
Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pembaca yang pekerjaannya
mempersiapkan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pembaca.
6. Penyiangan koleksi
Kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan
pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.
7. Literasi informasi (information literacy)
Kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan
menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien,
dan tepat waktu.
8. Pemustaka
Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang
memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
9. Rombongan belajar
Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
10. Tenaga perpustakaan sekolah/madrasah
Tenaga kependidikan yang diberi tugas teknis serta tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh untuk melakukan kegiatan kepustakawanan di sekolah/madrasah.
11. Pustakawan
Seseorang yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaan perpustakaan.
12. Norma
Aturan atau ketentuan yang mengikat yang harus dilakukan sebagai panduan, tatanan, dan
pengendali yang memberikan batas untuk mencapai tujuan.
13. Standar
Dokumen yang memuat ketentuan minimal, pedoman, dan/atau karakteristik yang harus dipenuhi
oleh suatu sistem, proses dan/atau produk, ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang,
dipergunakan secara umum dan berulang-ulang untuk memperoleh tingkat keteraturan yang
optimum.
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14. Prosedur
Serangkaian tahapan atau urutan dari langkah-langkah (tahap kegiatan) yang saling terkait dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Kriteria
Ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
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BAB II
NORMA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat yang harus dilakukan sebagai panduan, tatanan,
dan pengendali yang memberikan batas untuk mencapai tujuan. Penyelenggaraan perpustakaan
sekolah/madrasah perlu mempertimbangkan norma sebagai berikut:
1. Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional
perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
2. Perpustakaan sekolah/madrasah memiliki koleksi buku teks wajib pada satuan pendidikan yang
bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik, pendidik, dan
tenaga kependidikan.
3. Perpustakaan sekolah/madrasah memiliki koleksi buku tercetak, audiovisual, elektronik (digital),
maupun alat peraga yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan, kompetensi, dan wawasan para
peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
4. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan koleksi lain yang sesuai dengan misi
perpustakaan di lingkungan lembaga pendidikan.
5. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan
pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
6. Perpustakan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.
7. Perpustakaan sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja
operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal serta
menggunakan dana BOS untuk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah.
8. Perpustakaan sekolah/madrasah melakukan pengelolaan dengan sistem baku serta mengembangkan
dan mendayagunakan perpustakaan secara terprogram dan berkelanjutan.
9. Perpustakaan sekolah/madrasah melakukan pengelolaan dengan mempertimbangkan jumlah tenaga
pengelola yang memiliki kompetensi kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan kepustakawanan.
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Norma perpustakaan sekolah/madrasah tersebut menjadi panduan, tatanan, dan pengendali serta
mengikat perpustakaan sekolah/madrasah dalam mencapai tugas dan fungsi perpustakaan
sekolah/madrasah sehingga menjadi bagian integral dalam pembelajaran.
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BAB III
STANDAR PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 23 ayat 1 mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Implementasi Standar Nasional Perpustakaan diterapkan
menurut jenjang sekolah/madrasah sesuai Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI tahun yang
terbaru.
A. Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
1. Koleksi Perpustakaan
a. Jenis koleksi
Koleksi perpustakaan meliputi:
1) karya cetak (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi;
2) terbitan berkala (majalah, surat kabar);
3) audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.
b. Jumlah koleksi
1) Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan perpustakaan dalam
berbagai bentuk media dan format paling sedikit:
a)

menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani
semua peserta didik dan pendidik.

b) buku pengayaan dengan perbandingan 60% nonfiksi dan 40% fiksi, dengan
ketentuan bila 1 s.d. 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7 s.d.
12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 s.d. 24 rombongan
belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul
2) Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar
jumlah koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya (1.000 judul
penambahan sebanyak 10%; 1.500 judul penambahan sebanyak 8%; 2.000 judul dan
seterusnya penambahan sebanyak 6%).
3) Perpustakaan melanggan paling sedikit 1 (satu) judul majalah dan 1 (satu) judul surat
kabar.
9
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c. Bahan perpustakaan referensi
Koleksi referensi paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah,
kamus bahasa asing, ensiklopedi, direktori, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.
d. Pengolahan bahan perpustakaan
Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek, dan disusun secara
sistematis dengan mengacu pada:
1) pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan
Pengatalogan Indonesia);
2) bagan klasifikasi Dewey (Dewey Decimal Classification);
3) pedoman tajuk subjek.
e. Cacah ulang dan penyiangan
Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname )

dan penyiangan

koleksi

perpustakaan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
f.

Perawatan
1) Perpustakaan melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara pengendalian
kondisi ruangan dengan menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara.
2) Perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

2. Sarana dan prasarana perpustakaan
a. Gedung/ruang
1) Luas gedung perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit 0,4 m2 x jumlah siswa,
dengan ketentuan bila 3 s.d. 6 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 72 m2 , 7
s.d. 12 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 144 m2 , 13 s.d. 18 rombongan
belajar luas gedung paling sedikit 216 m2 , 19 s.d. 27 rombongan belajar luas gedung
paling sedikit 288 m2.
2) Pengaturan ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
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b. Area gedung/ruang perpustakaan paling sedikit meliputi:
1) area koleksi;
2) area baca;
3) area kerja;
4) area multimedia.
c. Sarana
Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan
pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan
memperhatikan pemustaka yang berkebutuhan khusus, seperti tabel berikut:
No.
1.

Jenis

Ratio

Perabot kerja

1 set/pengguna

Deskripsi
Dapat

menunjang

memperoleh
mengelola

kegiatan

informasi

dan

perpustakaan

paling

sedikit terdiri atas kursi dan meja
baca pengunjung, kursi dan meja
pustakawan, meja sirkulasi, dan
meja multi media
2.

Perabot

1 set/perpustakaan

penyimpanan

Dapat

menyimpan

koleksi

perpustakaan dan peralatan

lain

untuk pengelolaan perpustakaan
paling sedikit terdiri atas rak buku,
rak majalah, rak surat kabar, lemari
/laci katalog, dan lemari yang dapat
dikunci
3.

Peralatan
media

multi

1 set/perpustakaan

Paling sedikit terdiri atas 1 set
komputer

dilengkapi

dengan

teknologi informasi dan komunikasi.
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4.

Perlengkapan lain

1 set/perpustakaan

Minimum

terdiri

atas

buku

investaris untuk mencatat koleksi
perpustakaan,
pengolahan

buku

pegangan

untuk pengatalogan

bahan perpustakaan yaitu bagan
klasifikasi, daftar tajuk subjek, serta
papan pengumuman.
Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah
dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
3. Pelayanan perpustakaan
a. Jam buka perpustakaan
Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 6 (enam) jam per
hari kerja.
b. Jenis pelayanan perpustakaan
Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit meliputi:
1) pelayanan sirkulasi;
2) pelayanan referensi; dan
3) Pelayanan literasi informasi.
c. Program wajib baca di perpustakaan
Sekolah/madrasah memiliki program wajib baca di perpustakaan.
d. Program pendidikan pemustaka
Perpustakaan memiliki program pendidikan pemustaka paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
e. Program literasi informasi
Perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap tingkatan kelas.
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f.

Promosi perpustakaan
Perpustakaan melakukan promosi perpustakaan paling sedikit dalam bentuk:
1) brosur/leaflet/selebaran;
2) majalah dinding;
3) daftar buku baru;
4) display koleksi perpustakaan;
5) lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan.

g. Laporan
Perpustakaan membuat laporan kegiatan pelayanan perpustakaan (statistik) paling sedikit
laporan bulanan dan laporan tahunan.
h. Kerja sama
Perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerja
sama dengan:
1) perpustakaan sekolah/madrasah lain;
2) perpustakaan umum;
3) organisasi profesi kepustakawanan/ forum perpustakaan;
4) yayasan dan/atau lembaga korporasi.
i.

Integrasi dengan kurikulum
Perpustakaan melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah/madrasah
meliputi:
1) Kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui:
a) mendongeng;
b) membaca bersama; dan
c) menceritakan kembali hasil membaca.
2) Pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan.
3) Pengajaran program literasi informasi.
4) Terlibat dalam perencanaan perangkat pembelajaran.
13
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5) Membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik.
6) Menyelenggarakan kegiatan membaca buku elektronik.
7) Membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan (referensi) materi pengajaran.
8) Pembelajaran berbasis teknologi infomasi bekerjasama dengan guru bidang studi.
4. Tenaga perpustakaan
a. Jumlah tenaga perpustakaan
1) Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1(satu) orang.
2) Bila perpustakaan sekolah/madrasah memiliki lebih dari enam rombongan belajar, maka
sekolah/madrasah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah/madrasah paling
sedikit 2 (dua) orang.
3) Kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah/madrasah minimal di bidang ilmu
perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (DII) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau memiliki
kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang perpustakaan dari
perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan
dan pelatihan bidang perpustakaan.
4) Tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial serta pembinaan karier sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas.
b. Kepala perpustakaan
1) Kepala sekolah/madrasah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki
lebih dari satu orang tenaga perpustakaan, memiliki lebih dari enam rombongan belajar,
dan memiliki koleksi paling sedikit 1.000 judul.
2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan atau bidang lain dari
perguruan tinggi yang terakreditasi
3) Kepala perpustakaan sekolah/madrasah berhak atas penghasilan di atas kebutuhan
hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
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5. Penyelenggaraan perpustakaan
a. Penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan
1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah.
2) Pendirian perpustakaan sekolah/madrasah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)
Setiap perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah diwajibkan memberitahukan
keberadaannya dengan cara registrasi ke Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh
NPP.
c. Struktur organisasi
Bagan organisasi Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah:
1) Struktur organisasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah mencakup kepala perpustakaan,
pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, dan teknologi informasi dan komunikasi.
2) Struktur perpustakaan sekolah/madrasah langsung di bawah kepala sekolah/madrasah.
3) Struktur organisasi Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagai berikut:

Kepala
Sekolah/Madrasah

Kepala Perpustakaan

Layanan Teknis

Layanan Pemustaka

Layanan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
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d. Program kerja
Dalam rangka menjalankan organisasi, perpustakaan sekolah/madrasah membuat program
kerja tahunan yang mengacu pada program kerja sekolah/madrasah dalam tahun anggaran
yang berjalan.
6. Pengelolaan perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki visi, misi, dan kebijakan
pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh kepala
sekolah/madrasah yang bersangkutan.
a. Visi perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki visi perpustakaan yang mengacu
pada visi sekolah/madrasah yang bersangkutan.
b. Misi perpustakaan
Misi perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, yaitu:
1) menyediakan informasi dan ide yang merupakan faktor fundamental bagi kemajuan
masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan;
2) menyediakan sarana pembelajaran bagi peserta didik agar mampu belajar sepanjang
hayat dan mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang
bertanggung jawab.
c. Tujuan perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah bertujuan mengembangkan dan
meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan (intelektual, emosional,
dan spiritual) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung
tujuan pendidikan nasional melalui pelayanan perpustakaan yang berkualitas.
d. Kebijakan pengelolaan perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah membuat kebijakan tertulis meliputi
koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan
perpustakaan yang terintegrasi dengan kurikulum.
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e. Tugas perpustakaan
Tugas perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah meliputi:
1) mengembangkan koleksi perpustakaan;
2) mengolah bahan perpustakaan;
3) mendayagunakan koleksi perpustakaan dan hasil karya tulis peserta didik, pendidik,
dan tenaga kependidikan;
4) menyelenggarakan pendidikan pemustaka;
5) melakukan perawatan koleksi;
6) menunjang terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah;
7) menyediakan jasa perpustakaan dan informasi;
8) melaksanakan kegiatan literasi informasi;
9) melakukan kerja sama perpustakaan; dan
10) melakukan promosi perpustakaan.
f.

Fungsi perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki fungsi sebagai:
1) pusat belajar;
2) pusat kegiatan literasi informasi;
3) pusat penelitian;
4) pusat kegiatan membaca; dan
5) pusat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan.

g. Anggaran
1) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan
setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran sekolah/madrasah di luar
belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung,
2) Sumber anggaran Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Negara (APBN) atau yayasan dan/atau donasi yang tidak mengikat, termasuk
dana dari tanggung jawab sosial korporasi.
7. Teknologi informasi dan komunikasi
Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dalam kegiatan pelayanan dan organisasi
informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja
perpustakaan dan keperluan pemustaka.
B. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
1. Koleksi Perpustakaan
a. Jenis koleksi
Koleksi perpustakaan meliputi:
1) karya cetak (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi);
2) terbitan berkala (majalah, surat kabar);
3) audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.
b. Jumlah koleksi
1) Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan perpustakaan dalam
berbagai bentuk media dan format paling sedikit:
a)

menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk
melayani semua peserta didik dan pendidik.

b)

buku pengayaan dengan perbandingan 70% nonfiksi dan 30% fiksi, dengan
ketentuan bila 3 s.d. 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7
s.d.12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 s.d. 18 rombongan
belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul, 19 s.d. 24 rombongan belajar jumlah
buku sebanyak 2.500 judul.

2) Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar
jumlah koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya (1.000 judul
penambahan sebanyak 10%; 1.500 judul penambahan sebanyak 8%; 2.000 judul dan
seterusnya penambahan sebanyak 6%).
3) Perpustakaan melanggan paling sedikit 2 (dua) judul majalah dan 2 (dua) judul surat
kabar.
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c. Bahan perpustakaan referensi
Koleksi referensi paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, 3
(tiga) jenis kamus bahasa asing, ensiklopedi, buku statistik daerah, direktori, peraturan
perundang-undangan, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.
d. Pengolahan bahan perpustakaan
Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek, dan disusun secara
sistematis dengan mengacu pada:
1) pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan
Pengatalogan Indonesia);
2) bagan klasifikasi Dewey (Dewey Decimal Classification); dan
3) pedoman tajuk subjek.
e. Cacah ulang dan penyiangan
Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi perpustakaan
paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
f.

Perawatan
1) Perpustakaan melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara pengendalian
kondisi ruangan dengan menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara.
2) Perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan
a. Gedung/ruang
1) Luas gedung perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit 0,4 m2 x jumlah siswa,
dengan ketentuan bila 3 s.d. 6 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 72 m2, 7
s.d. 12 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 144 m2 , 13 s.d. 18 rombongan
belajar luas gedung paling sedikit 216 m2, 19 s.d. 27 rombongan belajar luas gedung
paling sedikit 288 m2.
2) Pengaturan ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
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b. Area
Gedung/ruang perpustakaan paling sedikit meliputi:
1) area koleksi;
2) area baca;
3) area kerja; dan
4) area multimedia.
c. Sarana
Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan
pelayanan untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan
memperhatikan pemustaka yang berkebutuhan khusus, seperti tabel berikut:

No.
1.

Jenis
Perabot kerja

Ratio
1 set/pengguna

Deskripsi
Dapat

menunjang

memperoleh

kegiatan

informasi

dan

mengelola perpustakaan.
2.

Perabot penyimpanan

1 set/perpustakaan

Dapat

menyimpan

koleksi

perpustakaan dan peralatan lain
untuk pengelolaan perpustakaan.
Paling sedikit terdiri dari rak buku,
rak majalah, rak surat kabar,
lemari/laci katalog, dan lemari yang
dapat dikunci.
3.

Peralatan multi media

1 set/perpustakaan

Paling sedikit
komputer

terdiri atas 1 set
dilengkapi

dengan

teknologi informasi dan komunikasi.
4.

Perlengkapan lain

1 set/perpustakaan

Minimum terdiri

atas

buku

inventaris untuk mencatat koleksi
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perpustakaan,
pengelolaan

buku

pegangan

untuk pengatalogan

bahan perpustakaan yaitu bagan
klasifikasi, daftar tajuk subyek,
papan pengumuman.
d. Lokasi perpustakaan
Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah
dijangkau oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
3. Pelayanan Perpustakaan
a. Jam buka perpustakaan
Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 7 (tujuh) jam per
hari kerja.
b. Jenis pelayanan perpustakaan
Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit meliputi:
1) pelayanan sirkulasi;
2) pelayanan referensi; dan
3) pelayanan literasi informasi.
c. Program wajib baca di perpustakaan
Sekolah memiliki program wajib baca di perpustakaan.
d. Program pendidikan pemustaka
Perpustakaan memiliki program pendidikan pemustaka paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
e. Program literasi informasi
Perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit 3 (tiga) kali setahun untuk
setiap tingkatan kelas.
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f.

Promosi perpustakaan
Perpustakaan melakukan promosi perpustakaan paling sedikit dalam bentuk:
1) brosur/leaflet/selebaran;
2) majalah dinding/perpustakaan;
3) daftar buku baru;
4) display koleksi perpustakaan; dan
5) lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan.

g. Laporan
Perpustakaan membuat laporan kegiatan pelayanan perpustakaan (statistik) paling sedikit
berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.
h. Kerja sama
Perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerja
sama dengan:
1) perpustakaan sekolah/madrasah lain;
2) perpustakaan umum;
3) organisasi profesi kepustakawanan/forum perpustakaan; dan
4) yayasan dan/atau lembaga korporasi.
i.

Integrasi dengan kurikulum
Perpustakaan melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan Kurikulum Sekolah/Madrasah
meliputi:
1. Kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui:
a) lomba sinopsis;
b) gelar wicara (talk show) tentang buku; dan
c) lomba mengarang berbagai bentuk tulisan (puisi, prosa, esai).
2. Pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan guru dan pustakawan.
3. Pengajaran program literasi informasi.
4. Terlibat dalam perencanaan perangkat pembelajaran.
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5. Membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik.
6. Menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik.
7. Membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran.
8. Membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran.
4. Tenaga Perpustakaan
a. Jumlah tenaga perpustakaan
1) Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1(satu) orang.
2) Bila perpustakaan sekolah/madrasah memiliki lebih dari enam rombongan belajar, maka
sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit 2
(dua) orang.
3) Kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah/madrasah paling rendah diploma dua (D-II) di
bidang ilmu perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah
diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi
atau memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang
perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi setelah lulus pendidikan dan
pelatihan di bidang perpustakaan.
4) Tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial serta pembinaan karier sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas.
b. Kepala perpustakaan
1) Kepala sekolah/madrasah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki
lebih dari 1 (satu) orang tenaga perpustakaan, memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan
belajar, dan memiliki koleksi paling sedikit 1.000 judul.
2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan atau bidang lain dari
perguruan tinggi yang terakreditasi.
3) Kepala perpustakaan sekolah/madrasah berhak atas penghasilan di atas kebutuhan
hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
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5. Penyelenggaraan Perpustakaan
a. Penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan
1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah.
2) Pendirian perpustakaan sekolah/madrasah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)
Setiap perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diwajibkan
memberitahukan keberadaanya dengan cara registrasi ke Perpustakaan Nasional RI untuk
memperoleh NPP.
c. Struktur organisasi
Bagan organisasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah
adalah:
1) Struktur organisasi perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala perpustakaan,
pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, dan teknologi informasi dan komunikasi.
2) Struktur perpustakaan sekolah/madrasah langsung di bawah kepala sekolah/madrasah.
3) Struktur organisasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
sebagai berikut:
Kepala
Sekolah/Madrasah

Kepala Perpustakaan

Layanan Teknis

Layanan Pemustaka

Layanan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
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d. Program kerja
Dalam rangka menjalankan organisasi, perpustakaan sekolah/madrasah membuat program
kerja tahunan yang mengacu pada program kerja sekolah/madrasah dalam tahun anggaran
yang berjalan.
6. Pengelolaan Perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah memiliki visi, misi, dan
kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh kepala
sekolah/madrasah yang bersangkutan.
a. Visi perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah memiliki visi
perpustakaan yang mengacu pada visi sekolah/madrasah.
b. Misi perpustakaan
Misi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yaitu:
1) menyediakan informasi dan ide yang merupakan faktor fundamental bagi kemajuan
masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan;
2) menyediakan sarana pembelajaran bagi peserta didik agar mampu belajar sepanjang
hayat dan mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang
bertanggung jawab.
c. Tujuan perpustakaan
Perpustakaan

Sekolah

Menengah

Pertama/Madrasah

Tsanawiyah

bertujuan

mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan
(intelektual, emosional, dan spiritual) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam
rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui pelayanan perpustakaan yang
berkualitas.
d. Kebijakan pengelolaan perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah membuat kebijakan
tertulis meliputi koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan
pengelolaan perpustakaan yang terintegrasi dengan kurikulum.
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e. Tugas perpustakaan
Tugas Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah meliputi:
1) mengembangkan koleksi perpustakaan;
2) mengolah bahan perpustakaan;
3) mendayagunakan koleksi perpustakaan dan hasil karya tulis peserta didik, pendidik, dan
tenaga kependidikan;
4) menyelenggarakan pendidikan pemustaka;
5) melakukan perawatan koleksi;
6) menunjang terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah/madrasah;
7) menyediakan jasa perpustakaan dan informasi;
8) melaksanakan kegiatan literasi informasi;
9) melakukan kerja sama perpustakan
10) Melakukan promosi perpustakaan
f.

Fungsi perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah memiliki fungsi sebagai:
1) pusat sumber belajar;
2) pusat kegiatan literasi informasi;
3) pusat penelitian;
4) pusat kegiatan membaca; dan
5) pusat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan.

g. Anggaran
1) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah menjamin tersedianya anggaran
perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran
sekolah/madrasah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung,
2) Sumber anggaran perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yayasan dan atau donasi yang tidak
mengikat, termasuk dana dari tanggung jawab sosial korporasi.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam kegiatan pelayanan
dan organisasi informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.
C. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
1. Koleksi Perpustakaan
a. Jenis koleksi
Koleksi perpustakaan meliputi:
1) karya cetak (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi);
2) terbitan berkala (majalah, surat kabar); dan
3) audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.
b. Jumlah koleksi
1) Perpustakaan memperkaya koleksi dan menyediakan bahan perpustakaan dalam
berbagai bentuk media dan format paling sedikit:
a) Menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani
semua peserta didik dan pendidik.
b) Buku pengayaan dengan perbandingan 70% nonfiksi dan 30% fiksi, dengan
ketentuan bila 3 s.d. 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 judul, 7 s.d.
12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 judul, 13 s.d. 18 rombongan
belajar jumlah buku sebanyak 2.000 judul, 19 s.d. 27 rombongan belajar jumlah
buku sebanyak 2.500 judul.
2) Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar
jumlah koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya (1.000 judul
penambahan sebanyak 10%; 1.500 judul penambahan sebanyak 8%; 2.000 judul dan
seterusnya penambahan sebanyak 6%).
3) Perpustakaan melanggan paling sedikit 3 (tiga) judul majalah dan 3 (tiga) judul surat
kabar.
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c. Bahan perpustakaan referensi
Koleksi referensi paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, 5
(lima) jenis kamus bahasa asing, kamus subjek, ensiklopedi, buku statistik daerah, direktori,
peraturan perundang-undangan, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.
d. Pengolahan bahan perpustakaan
Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara
sistematis dengan mengacu pada:
1) pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan
Pengatalogan Indonesia);
2) bagan klasifikasi Dewey (Dewey Decimal Classification); dan
3) pedoman tajuk subjek.
e. Cacah ulang dan penyiangan
Perpustakaan melakukan cacah ulang (stock opname) dan penyiangan koleksi perpustakaan
paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
f.

Perawatan
1) Perpustakaan melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara pengendalian
kondisi ruangan dengan menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban udara.
2) Perpustakaan melakukan perbaikan bahan perpustakaan yang rusak paling sedikit 1
(satu) tahun sekali.

2. Sarana dan Prasarana Perpustakaan
a. Gedung/ruang
1) Luas gedung perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit 0,4 m2 x jumlah siswa,
dengan ketentuan bila 3 s.d. 6 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 72 m2 , 7
s.d. 12 rombongan belajar luas gedung paling sedikit 144 m2 , 13 s.d. 18 rombongan
belajar luas gedung paling sedikit 216 m2 , 19 s.d. 27 rombongan belajar luas gedung
paling sedikit 288 m2.
2) Pengaturan ruang secara teknis mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

28
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perpustakaan Sekolah/Madrasah

28

b. Area
Gedung/ruang perpustakaan paling sedikit meliputi:
1) Area koleksi;
2) Area baca;
3) Area kerja; dan
4) Area multi media.
c. Sarana
Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan
pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan
memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus, seperti tabel berikut:
No.
1.

Jenis

Ratio

Perabot kerja

1 set/pengguna

Deskripsi
Dapat menunjang kegiatan memperoleh
informasi dan mengelola perpustakaan.
Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja
baca pengunjung, kursi dan meja kerja
pustakawan, meja sirkulasi, dan meja
multimedia

2.

Perabot

1 set /perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan

penyimpanan

dan peralatan lain untuk pengelolaan
perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas
rak buku, rak majalah, rak surat kabar,
lemari laci, katalog, dan lemari yang
dapat dikunci.

3.

Peralatan

Multi 1 set/perpustakaan

media

Paling sedikit terdiri atas 1 komputer
dilengkapi dengan teknologi informasi
dan komunikasi.

4.

Perlengkapan lain 1 set/perpustakaan

Minimum terdiri atas buku inventaris
untuk mencatat koleksi perpustakaan,
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buku pegangan
pengatalogan
yaitu

pengolahan untuk
bahan perpustakaan

bagan klasifikasi, daftar tajuk

subjek, dan peraturan pengatalogan,
serta papan pengumuman.
d. Lokasi perpustakaan
Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah
dijangkau oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pelayanan Perpustakaan
a. Jam pelayanan perpustakaan
Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 8 (delapan) jam per
hari kerja.
b. Jenis pelayanan perpustakaan
Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit meliputi:
1) pelayanan sirkulasi;
2) pelayanan referensi; dan
3) Pelayanan literasi informasi.
c. Program wajib baca di perpustakaan
Sekolah/madrasah memiliki program wajib baca di perpustakaan.
d. Program pendidikan pemustaka
Perpustakaan memiliki program pendidikan pemustaka paling sedikit 1 (satu) sekali.
e. Program literasi informasi
Perpustakaan memiliki program literasi informasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap tingkatan kelas.
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f.

Promosi perpustakaan
Perpustakaan melakukan promosi perpustakaan paling sedikit dalam bentuk:
1) brosur/leaflet/selebaran;
2) majalah dinding/perpustakaan;
3) daftar buku baru;
4) display koleksi perpustakaan; dan
5) lomba yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan.

g. Laporan
Perpustakaan membuat laporan kegiatan pelayanan perpustakaan (statistik) paling sedikit
berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.
h.

Kerja sama
Perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerja
sama dengan:
1) perpustakaan sekolah/madrasah lain;
2) perpustakaan umum;
3) organisasi profesi kepustakawanan/forum perpustakaan; dan
4) yayasan dan/atau lembaga korporasi.

i.

Integrasi dengan kurikulum
Perpustakaan melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan Kurikulum Sekolah/Madrasah
meliputi:
1) Kegiatan mendorong kegemaran membaca melalui:
a) lomba sinopsis;
b) gelar wicara (talk show) tentang buku; dan
c) lomba mengarang berbagai bentuk tulisan (esai, puisi, prosa dll)
2) Pembelajaran bidang studi di perpustakaan di bawah asuhan
a) pengajaran program literasi informasi.
b) terlibat dalam perencanaan perangkat pembelajaran.
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c) membantu guru mengakses dan mendayagunakan informasi publik.
d) menyelenggarakan kegiatan membaca buku dan majalah elektronik.
e) membantu guru mengidentifikasi materi pengajaran.
f) membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan dan referensi materi pengajaran.
4. Tenaga Perpustakaan
a. Jumlah tenaga perpustakaan
1) Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan paling sedikit 1 (satu) orang.
2) Bila perpustakaan sekolah/madrasah memiliki lebih dari enam rombongan belajar, maka
sekolah diwajibkan memiliki tenaga perpustakaan sekolah paling sedikit 2 (dua) orang.
3) Kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah/madrasah paling rendah diploma dua (D-II) di
bidang ilmu perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah
diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi
atau memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma dua (D-II) di luar bidang
perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi setelah lulus pendidikan dan
pelatihan di bidang perpustakaan.
4) Tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan
jaminan kesejahteraan sosial serta pembinaan karier sesuai dengan tuntutan
pengembangan kualitas.
b. Kepala perpustakaan
1) Kepala sekolah/madrasah dapat mengangkat kepala perpustakaan apabila memiliki
lebih dari 1 (satu) orang tenaga perpustakaan, memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan
belajar, dan memiliki koleksi paling sedikit 1.000 judul.
2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma dua (D-II) dalam bidang perpustakaan atau bidang lain dari
perguruan tinggi yang terakreditasi.
3) kepala perpustakaan sekolah/madrasah berhak atas penghasilan di atas kebutuhan
hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
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5. Penyelenggaraan Perpustakaan
a. Penyelenggaraan dan pendirian perpustakaan
1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah.
2) Pendirian perpustakaan sekolah/madrasah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)
Setiap perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah diwajibkan memberitahukan keberadaanya dengan cara registrasi ke Perpustakaan
Nasional RI untuk memperoleh NPP.
c. Struktur organisasi
Bagan organisasi Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah adalah:
1) Struktur organisasi perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala perpustakaan,
pelayanan teknis, pelayanan pemustaka, dan teknologi informasi dan komunikasi.
2) Struktur perpustakaan sekolah/madrasah langsung di bawah kepala sekolah/madrasah.
3) Struktur organisasi perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagai
berikut:

Kepala
Sekolah/Madrasah

Kepala Perpustakaan

Layanan Teknis

Layanan Pemustaka

Layanan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
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d. Program kerja
Dalam rangka menjalankan organisasi, perpustakaan sekolah/madrasah membuat program
kerja tahunan yang mengacu pada program kerja sekolah/madrasah dalam tahun anggaran
yang berjalan.
6. Pengelolaan Perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah memiliki visi, misi, dan kebijakan
pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh kepala
sekolah/madrasah yang bersangkutan.
a. Visi perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah memiliki visi perpustakaan yang
mengacu pada visi sekolah/madrasah.
b. Misi perpustakaan
Misi Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yaitu:
1) menyediakan informasi dan ide yang merupakan faktor fundamental bagi kemajuan
masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan; dan
2) menyediakan sarana pembelajaran bagi peserta didik agar mampu belajar sepanjang
hayat dan mengembangkan daya pikir agar dapat hidup sebagai warga negara yang
bertanggung jawab.
c. Tujuan perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah bertujuan mengembangkan dan
meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan (intelektual, emosional,
dan spiritual) peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung
tujuan pendidikan nasional melalui pelayanan perpustakaan yang berkualitas.
d. Kebijakan pengelolaan perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah membuat kebijakan tertulis meliputi
koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan
perpustakaan yang terintegrasi dengan kurikulum.
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e. Tugas perpustakaan
Tugas Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah meliputi:
1) mengembangkan koleksi perpustakaan;
2) mengolah bahan perpustakaan;
3) mendayagunakan koleksi perpustakaan dan hasil karya tulis peserta didik, pendidik, dan
tenaga kependidikan;
4) menyelenggarakan pendidikan pemustaka;
5) melakukan perawatan koleksi;
6) menunjang terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah/madrasah;
7) menyediakan jasa perpustakaan dan informasi;
8) melaksanakan kegiatan literasi informasi;
9) melakukan kerja sama perpustakaan; dan
10) melakukan promosi perpustakaan.
f.

Fungsi perpustakaan
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah memiliki fungsi sebagai:
1) pusat sumber belajar;
2) pusat kegiatan literasi informasi;
3) pusat penelitian;
4) pusat kegiatan baca membaca; dan
5) pusat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif, dan menyenangkan.

g. Anggaran
1) Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah

menjamin tersedianya

anggaran

perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran
sekolah/madrasah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung.
2) Sumber anggaran perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Negara (APBN) atau yayasan dan atau donasi yang tidak mengikat, termasuk
dana dari tanggung jawab sosial korporasi.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dalam kegiatan pelayanan dan
organisasi informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

Komponen Standar Nasional Perpustakaan di atas sebagai ketentuan minimal yang harus dipenuhi dan
dilaksanakan oleh setiap perpustakaan sekolah/madrasah yang diselenggarakan di wilayah Indonesia.
Penilaian kesesuaian perpustakaan sekolah/madrasah terhadap penerapan komponen standar di atas
dilakukan melalui sistem penilaian kesesuaian baku atau akreditasi perpustakaan yang dilakukan oleh
Perpustakaan Nasional RI. Implementasi penerapan Standar Nasional Perpustakaan di perpustakaan
sekolah/madrasah diharapkan di atas Standar Nasional Perpustakaan.
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BAB IV
PROSEDUR PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
Prosedur perpustakaan sekolah/madrasah merupakan gambaran menyeluruh terkait dengan kegiatan
perpustakaan mulai dari penyelenggaraan dan pengelolaan, pelayanan dan pendayagunaan, serta
pengembangan dan kerja sama perpustakaan. Penerapan prosedur secara konsisten, teratur, dan
berkelanjutan berdasarkan acuan baku dan Standar Nasional Perpustakaan berdampak pada tingkat
layanan prima perpustakaan. Uraian berikut merupakan penjelasan masing-masing aspek tersebut.
A. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
Aspek penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi prosedur pendirian perpustakaan
dan pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
A.1

Proses Pendirian Perpustakaan
Perpustakaan sekolah/madrasah yang telah menjalankan tugas dan fungsi perpustakaan tetapi
belum memiliki surat keputusan (SK) pendirian perpustakaan atau sekolah/madrasah yang belum
mempunyai perpustakaan, maka pengelola perpustakaan dapat mengajukan permohonan
pendirian perpustakaan kepada kepala sekolah/madrasah, ketua yayasan atau ketua lembaga
yang menaunginya, atau ke kepala dinas pendidikan setempat.
Adapun langkah-langkah (alur prosedur) pendirian perpustakaan sekolah sebagai berikut:
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Prosedur Pendirian Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Mulai

Pengajuan Pendirian Perpustakaan
Sekolah/Madrasah ke Ketua Yayasan atau Kepala
Sekolah

Perpustakaan Sekolah/Madrasah terbentuk

Pengajuan Legalitas Keberadaan Perpustakaan
Sekolah/Madrasah oleh Kepala Perpustakaan
Sekolah/Madrasah kepada Kepala Sekolah / Ketua
Yayasan / Dinas Pendidikan terkait
Dikoordinasikan
Verifikasi dokumen
pengajuan
Tidak Disetujui
Disetujui
Penerbitan Surat Keputusan pejabat yang
berwenang

Surat Keputusan
terbit

Selesai
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Keterangan:
1.Surat Permohonan Pengajuan Pembentukan Perpustakaan
Surat permohonan pembentukan perpustakaan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Dasar hukum pembentukan perpustakaan, meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
c. Standar Nasional Perpustakaan
2) Perpustakaan telah menjalankan tugas dan fungsi perpustakaan.
3) Perpustakaan telah memiliki syarat dasar pembentukan perpustakaan, gedung/ruang
perpustakaan, koleksi, pengelola, dan anggaran.
4) Mencantumkan nama perpustakaan, gedung/ruang perpustakaan dan nama tenaga
perpustakaan.
5) Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh kepala perpustakaan dan/atau tenaga
perpustakaan serta diketahui oleh ketua komite sekolah/madrasah.
2. Verifikasi Permohonan Pembentukan Perpustakaan
Dalam rangka menanggapi surat permohonan pembentukan perpustakaan dari tenaga
perpustakaan, kepala sekolah/madrasah selaku pimpinan di sekolah/madrasah tersebut, terlebih
dahulu melakukan klarifikasi atas aspek-aspek pokok penyelenggaraan perpustakaan. Format
klarifikasi permohonan pembentukan perpustakaan memuat hal-hal sebagai berikut:
- Memastikan terdapat nama perpustakan sekolah/madrasah, alamat, gedung/ruang, serta
sarana dan prasarana perpustakaan.
- Memastikan telah ada koleksi dasar perpustakaan minimal 1.000 judul.
- Memastikan telah ada tenaga perpustakaan.
- Memastikan telah ada dana rutin untuk membiayai operasional perpustakaan.
- Format klarifikasi memuat tempat dan tanggal pelaksanaan klarifikasi dan ditandatangani
oleh kepala sekolah/madrasah.
Bila dalam proses klarifikasi ditemukan ada salah satu aspek pokok penyelenggaraan
perpustakaan belum tersedia maka pihak sekolah/madrasah dapat berkoordinasi dengan tenaga
perpustakaan atau pihak lain yang terkait untuk melengkapinya. Bila dalam proses klarifikasi
semua aspek pokok penyelenggaraan perpustakaan telah tersedia maka kepala
sekolah/madrasah dapat mengeluarkan surat keputusan pembentukan perpustakaan.
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3.Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Perpustakaan
SK pembentukan perpustakaan sekolah/madrasah ditandatangani oleh kepala sekolah/madrasah,
ketua yayasan atau ketua lembaga yang menaunginya, dan/atau ke kepala dinas pendidikan
setempat. SK pembentukan perpustakaan sekolah/madrasah memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Bagian menimbang berisi:
Kerangka berpikir yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang menyatakan
perlunya dibentuk perpustakaan serta dasar bahwa kepala sekolah/madrasah adalah pihak
yang memiliki hak untuk menerbitkan SK pembentukan perpustakaan sekolah/madrasah.
b. Bagian mengingat berisi:
- Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mengatur tentang perpustakaan
sekolah/madrasah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan
Menteri dan Keputusan Lembaga Pemerintah Non Kementerian)
- Standar Nasional Perpustakaan (SNP) tentang Perpustakaan Sekolah/Madrasah
- Peraturan-peraturan daerah yang mengatur tentang Perpustakaan Sekolah/Madrasah
(Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Keputusan Gubernur,

dan Keputusan

Bupati/Walikota)
c. Bagian memutuskan/menetapkan berisi:
- Menetapkan nama perpustakaan sekolah/madrasah dan gedung/ruang perpustakaan
sekolah/madrasah
- Menetapkan tenaga perpustakaan dan masa kerjanya
- Menetapkan sumber dana perpustakaan
- Menetapkan mulai berlakunya SK pembentukan perpustakaan dan pernyataan bila ada
kekeliruan akan diadakan perbaikan.
A.2

Pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)
Apabila kepala sekolah/madrasah, ketua yayasan atau ketua lembaga yang menaunginya,
dan/atau ke Kepala Dinas Pendidikan setempat telah mengeluarkan SK Pembentukan
Perpustakaan Sekolah/Madrasah, maka kepala sekolah/madrasah wajib memberikan laporan
pembentukan perpustakaan ke Perpustakaan Nasional RI. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pembentukan perpustakaan
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dan memberitahukan
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keberadaannya ke Perpustakaan Nasional RI. Untuk melengkapi sistem database perpustakaan,
maka dapat juga pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi pendataan.
Tujuan pemberitahuan pembentukan perpustakaan sekolah/madrasah ke Perpustakaan Nasional
RI adalah untuk mendapatkan NPP. Karena itu, dalam surat pemberitahuan pembentukan
perpustakaan perlu dilampirkan profil perpustakaan secara lengkap, untuk memudahkan dalam
pembinaan perpustakaan.

Prosedur Pengajuan NPP

Mulai

Pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan ke
Perpustakaan Nasional oleh Kepala
Perpustakaan melalui sistem aplikasi NPP

Tidak Disetujui
Verifkasi dokumen
oleh Sistem
Disetujui
NPP terbit

Pencantuman NPP dalam kop surat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pencatuman papan nama Perpustakaan
Sekolah/Madrasah

Selesai
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B. Pelayanan dan Pendayagunaan Koleksi
B.1

Sistem Layanan
Layanan perpustakaan pada dasarnya bersifat demokratis, karena perpustakaan melayani semua
warga sekolah/madrasah tanpa membedakan status sosial, ekonomi, kepercayaan, maupun status lainnya. Semua warga sekolah bebas berkunjung dan memanfaatkan jasa perpustakaan.
Ada dua sistem layanan perpustakaan yang dikenal, yaitu:
1. Layanan Terbuka
Sistem ini memberikan kebebasan kepada pemustaka perpustakaan untuk memilih dan
mengambil sendiri bahan perpustakaan yang diinginkan dari ruangan koleksi. Apabila
pengunjung mendapatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan perpustakaan yang
dicari maka mereka dapat meminta bantuan kepada tenaga perpustakaan. Pada sistem
terbuka ini antara ruang baca dan ruang koleksi umumnya tidak ada pemisah sehingga
pengunjung leluasa mengambil koleksi atau buku yang diperlukan dan membaca di ruang
itu. Ruang baca dan tempat koleksi berada dalam ruangan yang sama.
2. Layanan Tertutup
Dalam layanan jenis ini pemustaka tidak diperbolehkan masuk ke ruang koleksi, sehingga
pengambilan bahan perpustakaan dilakukan oleh pustakawan. Oleh karena itu, pemustaka
harus mengetahui terlebih dahulu secara jelas nama pengarang atau judul buku/koleksi yang
dibutuhkan sebelum mengajukan permintaan kepada petugas layanan. Agar judul maupun
pengarang yang dimaksudkan tepat, maka pemustaka dapat menggunakan sistem temu
balik informasi, misalnya kartu katalog yang ada di kotak/laci katalog, baik kartu pengarang,
kartu judul, maupun kartu subyek.

B.2

Jenis Layanan
Ada berbagai macam jenis layanan perpustakaan, tetapi layanan minimal yang harus
diselenggarakan oleh perpustakaan sekolah/madrasah yaitu layanan sirkulasi (pinjaman), layanan
rujukan (referensi), dan layanan membaca.
1. Layanan membaca di perpustakaan
Layanan membaca ini adalah layanan perpustakaan kepada para pemustaka dengan
menyediakan ruang khusus untuk membaca/belajar yang dilengkapi dengan meja dan kursi
baca. Kegiatan ini bisa juga dikenal dengan istilah study at library yang merupakan kerjasama
antara pendidik dan pustakawan yang memanfaatkan sumber informasi yang tersedia di
perpustakaan sesuai dengan bidang studinya masing-masing.
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Prosedur Layanan Membaca di Perpustakaan
Contoh Layanan Terbuka
Mulai

Contoh Layanan Tertutup
Mulai

Pemustaka menelusur
informasi judul koleksi
melalui katalog

Pemustaka menelusur informasi
judul koleksi melalui katalog

Pemustaka langsung
menelusur ke rak koleksi

Pemustaka mengisi formulir/bon
permintaan koleksi

Pemustaka menanyakan
informasi koleksi yang dicari
jika mengalami kesulitan
kepada petugas

Pemustaka menyerahkan
formulir/bon permintaan koleksi
kepada petugas

Petugas memberikan
informasi yang dibutuhkan

Pemustaka menerima
informasi, mengambil koleksi
di rak dan membaca di meja

Petugas Merekap koleksi
yang telah dibaca dan
menata di rak sesuai dengan
nomor klasifikasi

Petugas memberikan koleksi
yang diminta

Petugas Merekap koleksi yang
telah dibaca dan menata di rak
sesuai dengan nomor klasifikasi

Petugas Membuat laporan

selesai

Petugas Membuat laporan

selesai
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2. Layanan sirkulasi atau peminjaman
Dalam pelayanan ini, kegiatan peminjaman bahan perpustakaan diberikan kepada anggota
perpustakaan yang memang sudah diizinkan meminjam. Keterangan lebih lanjut tentang
layanan sirkulasi sebagai berikut:
a. Bahan perpustakaan / koleksi yang dapat dipinjamkan
Bahan perpustakaan yang dapat dipinjamkan atau disirkulasi di sini hanyalah koleksi buku
pelajaran pokok, buku bacaan (umumnya buku pengetahuan dan buku fiksi), majalah
yang sudah dijilid dan bahan perpustakaan lain yang berdasarkan kebijakan dapat
dipinjamkan keluar ruang perpustakaan. Buku-buku referensi atau rujukan seperti kamus,
ensiklopedia, buku pedoman, almanak, dan majalah baru tidak boleh dibawa pulang.
Umumnya perpustakaan dapat meminjamkan 2 sampai 4 buah buku sekali pinjam.
b. Peminjaman
Layanan peminjaman merupakan kegiatan pencatatan bahan perpustakaan yang
dipinjam oleh pemustaka.
Langkah-langkah peminjaman bahan perpustakaan yang perlu diperhatikan adalah:
1) Peminjam harus menunjukkan kartu pengenal atau kartu anggota yang telah
ditentukan oleh perpustakaan.
2) Petugas wajib mencatat
a) Nomor anggota dan tanggal buku harus kembali pada kartu buku yang telah
disediakan dalam kantong buku.
b) Nomor anggota dan tanggal kembali pada lembaran (slip) yang ditempelkan pada
halaman belakang buku.
c) Nomor panggil (call number) dan tanggal buku harus kembali pada kartu
peminjaman.
3) Peminjam harus paraf pada kartu buku
4) Petugas wajib paraf lembaran buku
5) Petugas sesudah melakukan transaksi wajib menyusun kartu buku pada kotak kartu
buku berdasarkan tanggal kembali dan juga menyusun kartu peminjaman
berdasarkan nomor urut tanda pengenal atau kartu anggota.
6) Petugas mengumpulkan data statistik yang meliputi data pengunjung dan buku yang
dipinjam.
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Prosedur Peminjaman Koleksi
Contoh layanan terbuka

Contoh layanan tertutup

Mulai

Mulai

Pemustaka datang ke
meja layanan sirkulasi

Pemustaka menelusur
informasi judul koleksi
melalui katalog

Petugas menerima
koleksi yang dipinjam
dan kartu anggota
perpustakaan

Pemustaka mengisi
formulir/bon peminjaman
koleksi dan
menyerahkannya kepada
petugas

Petugas melakukan
proses peminjaman
dengan memindai /
mencatat kartu anggota

Petugas melakukan proses
peminjaman dengan
memindai / mencatat kartu
anggota

Petugas melakukan
proses peminjaman
dengan memindai /
mencatat koleksi yang
dipinjam

Petugas melakukan proses
peminjaman dengan
memindai / mencatat
koleksi yang dipinjam

Petugas menyerahkan
koleksi yang dipinjam
kepada pemustaka

Selesai

Petugas menyerahkan
koleksi yang dipinjam
kepada pemustaka

Selesai
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c. Pengembalian
Pengembalian adalah kegiatan pencatatan bahan perpustakaan yang dikembalikan oleh
pemustaka.
Langkah pengembalian bahan perpustakaan yang perlu diperhatikan adalah:
1) Petugas wajib memeriksa apakah bahan perpustakaan kembali dalam keadaan
seperti semula dan mencocokkan tanggal pengembalian yang tertera pada lembaran
(slip) yang ada pada buku.
2) Petugas wajib membubuhkan cap tanda kembali pada kartu buku, lembaran (slip)
buku, dan kartu peminjaman.
3) Petugas wajib mengembalikan kartu buku ke dalam kantong buku dan kartu
peminjaman pada kotak kartu peminjaman.
4) Apabila bahan perpustakaan terlambat dikembalikan, sanksi keterlambatan
diserahkan sesuai kebijakan masing-masing perpustakaan sekolah/madrasah.
5) Petugas wajib mengembalikan bahan perpustakaan yang tidak rusak ke dalam rak
dan memisahkan yang rusak untuk diperbaiki.
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Prosedur Pengembalian Koleksi

Mulai

Pemustaka Mengembalikan
Koleksi

Petugas memeriksa batas
waktu peminjaman dan fisik
koleksi

ya

Batas waktu
peminjaman lewat
dan / atau koleksi
rusak / hilang

Sanksi denda atau
penggantian koleksi

tidak
Resi pengembalian
koleksi

Resi denda atau
penggantian koleksi

Petugas melakukan shelving

Selesai

Petugas memisahkan koleksi
yang rusak dan menshelving
koleksi yang tidak rusak

Petugas menyetorkan uang
denda / penggatian koleksi ke
bendahara

Selesai
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d. Perpanjangan Peminjaman Bahan Perpustakaan
Perpanjangan peminjaman bahan perpustakaan adalah kegiatan pencatatan bahan
perpustakaan yang dikembalikan dan akan dipinjam kembali oleh pemustaka.
Langkah perpanjangan peminjaman bahan perpustakaan yang perlu diperhatikan adalah:
1) Petugas wajib memeriksa apakah bahan perpustakaan kembali dalam keadaan
seperti semula dan mencocokkan tanggal pengembalian yang tertera pada lembaran
(slip) yang ada pada buku.
2) Petugas wajib membubuhkan cap tanda kembali pada kartu buku, lembaran (slip)
buku dan kartu peminjaman.
3) Petugas wajib mengembalikan kartu buku ke dalam kantong buku dan kartu
peminjaman pada kotak kartu peminjaman.
4) Apabila bahan perpustakaan terlambat dikembalikan, sanksi keterlambatan
diserahkan sesuai kebijakan masing-masing perpustakaan sekolah/madrasah.
5) Petugas wajib mengembalikan bahan perpustakaan yang tidak rusak ke dalam rak
dan memisahkan yang rusak untuk diperbaiki.
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Prosedur Perpanjangan Peminjaman Koleksi Layanan Terbuka dan Layanan Tertutup

mulai

Pemustaka ingin
memperpanjang
peminjaman koleksi

Pengecekan status
koleksi apakah bisa
diperpanjang

Tidak
Status
Buku
Ya
Petugas melakukan proses
peminjaman dengan memindai /
mencatat kartu anggota

Petugas melakukan proses
peminjaman dengan memindai /
mencatat koleksi yang dipinjam

Petugas menyerahkan koleksi
yang dipinjam kepada
pemustaka

Petugas Menshelving koleksi

selesai
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e. Pemberian sanksi
Apabila pemustaka yang meminjam bahan perpustakaan melakukan pelanggaran,
perpustakaan dapat memberikan sanksi kepada peminjam. Pemberian sanksi diserahkan
sesuai kebijakan masing-masing perpustakaan sekolah/madrasah.
1) Jenis-jenis pelanggaran:
a) Terlambat mengembalikan bahan perpustakaan yang dipinjam
b) Merusakkan bahan perpustakaan yang dipinjam
c) Membawa pulang bahan perpustakaan tanpa mengikuti tata cara yang ditetapkan
oleh perpustakaan
d) Menghilangkan bahan perpustakaan
e) Melanggar tata tertib perpustakaan
2) Bentuk-bentuk sanksi yang dapat diberlakukan:
a) Denda berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala perpustakaan
b) Pemustaka untuk waktu tertentu tidak diperkenankan meminjam di perpustakaan
tersebut
c) Mengganti koleksi yang hilang

3. Layanan Rujukan (Referensi)
Layanan rujukan adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka, yang bertujuan untuk
membantu pemustaka dalam melakukan penelusuran informasi rujukan. Melalui layanan
referensi ini pemustaka dibantu untuk menemukan dan menelusur informasi secara lebih
spesifik dengan pilihan subyek yang lebih luas, dengan memanfaatkan sarana penelusuran
yang tersedia secara lebih optimal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menjawab langsung
pertanyaan pemustaka berdasarkan sumber/koleksi rujukan. Apabila pemustaka tidak dapat
menggunakan buku rujukan yang tepat, petugas harus melakukan bimbingan tentang cara
penggunaannya.
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Prosedur Layanan Rujukan (Referensi)

Mulai

Pemustaka meminta /
menanyakan infomasi
referensi

Petugas memberikan
rekomendasi daftar referensi

Selesai

4. Layanan Sirkulasi Koleksi Referensi
Layanan sirkulasi koleksi referensi adalah layanan pemanfaatan koleksi referensi (biasanya
koleksi referensi tidak dipinjamkan). Layanan ini meliputi peminjaman untuk dibaca di tempat
dan pengembalian langsung kepada petugas.
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Prosedur layanan sirkulasi koleksi referensi

Mulai

Pemustaka menelusur informasi
judul koleksi referensi melalui
katalog

Pemustaka mengisi formulir/bon
permintaan koleksi referensi

Pemustaka menyerahkan
formulir/bon permintaan koleksi
referensi kepada petugas

Petugas memberikan koleksi
referensi yang diminta

Petugas Merekap koleksi
referensi yang telah dibaca dan
menata di rak sesuai dengan
nomor klasifikasi

Petugas Membuat laporan

selesai
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5. Layanan Lain
Beberapa jenis layanan perpustakaan lainnya seperti layanan bercerita, layanan fotokopi, dan
layanan pemutaran film dapat dilaksanakan oleh perpustakaan sekolah/madrasah yang sudah
mampu menyelenggarakannya.
a. Layanan Bercerita atau Story Telling
Layanan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan bahan perpustakaan yang ada di
perpustakaan dengan cara menyajikan cerita. Sumber cerita diambil dari buku-buku yang
tersedia di dalam maupun di luar perpustakaan. Layanan bercerita diberikan bagi anakanak mulai dari anak pra sekolah sampai anak usia 12 tahun oleh tenaga perpustakaan
atau sekali waktu mengundang tokoh dongeng dari luar sekolah/madrasah.
Manfaat yang dapat dicapai dengan bercerita antara lain:
1) Meningkatkan minat baca anak
2) Membantu anak dalam memahami bacaan bagi mereka yang kemampuan
membacanya kurang
3) Memperkaya perbendaharaan kata
4) Mempromosikan penggunaan dan pemanfaatan perpustakaan bagi anak-anak
b. Layanan Pemutaran Film dan Video
Pelayanan berupa pemutaran film dan video dapat juga berupa slide atau filmstrip. Filmfilm yang diputar berupa film-film cerita, film-film ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
bidang studi, umum maupun film-film dokumenter. Untuk melakukan pelayanan ini
diperlukan ruangan khusus serta penyediaan sarananya berupa film, video, VCD, DVD,
slide, filmstrip, dan alat pemutarnya.
c. Layanan Wajib Kunjung Perpustakaan
1) Pengertian
Layanan wajib kunjung perpustakaan adalah waktu kegiatan perpustakaan yang
disediakan bagi siswa untuk mengintensifkan penggunaan perpustakaan (di luar jam
istirahat sekolah). Selain itu, wajib kunjung perpustakaan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk membaca dengan tujuan untuk belajar, memperoleh informasi,
kesenangan, dan rekreasi.
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2) Waktu Kegiatan
Kegiatan wajib kunjung perpustakaan dapat dilakukan pada waktu tertentu misalnya:
a) Pada jam khusus sebagai bidang studi;
b) Secara ekstrakurikuler di luar jam pelajaran yang tercantum dalam kurikulum;
c) Secara terpadu, yaitu disatukan dalam satu bidang studi yang sesuai;
d) Pada jam khusus yang diatur oleh kepala sekolah/madrasah bersama kepala
perpustakaan misalnya seminggu atau sebulan sekali.
3) Bimbingan Membaca
Program kegiatan bimbingan membaca sebaiknya dimiliki sedini mungkin, yaitu dari
tingkat pertama sekolah dasar. Kegiatan bimbingan membaca sebaiknya dilakukan
oleh guru kelas/guru mata pelajaran bersama-sama dengan tenaga perpustakaan.

C. Pengembangan dan Kerja Sama Perpustakaan
C.1

Kerja sama Perpustakaan
Kerja sama perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa perpustakaan untuk
mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Persyaratan untuk melakukan kerja sama
antara lain adanya kesadaran saling membutuhkan dan adanya kesamaan untuk mencapai tujuan
dengan perlunya pemanfaatan optimal sumber daya yang tersedia. Kegiatan kerja sama dapat
dilakukan di bidang pengadaan bahan perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, maupun
bidang layanan.
Perpustakaan melakukan pengembangan perpustakaan dengan cara mengadakan kerja sama
dengan:
1. Perpustakaan sekolah lain yang sejenis
a. Kerja sama pengadaan
b. Kerja sama silang layan
c. Kerja sama pengolahan
d. Kerja sama promosi
2. Perpustakaan umum
a. Kerja sama pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah
b. Pelatihan tenaga perpustakaan
c. Layanan elektronik dan jaringan otomasi
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d. Pengembangan media pendidikan dan program pendidikan pemustaka
e. Kunjungan rombongan belajar ke perpustakaan umum
f.

Promosi tentang literasi dan bacaan

a. Kerja sama dengan memanfaatkan perpustakaan keliling.
3. Komite Sekolah/Madrasah
a. Memaksimalkan pengembangan program perpustakaan sekolah/madrasah
b. Membantu pelaksanaan promosi perpustakaan sekolah/madrasah
c. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/madrasah.
4. Lembaga yang berkaitan dengan pendidikan
a. Pelatihan perpustakaan.
b. Seminar dan workshop perpustakaan.
c. Kunjungan perpustakaan.
5. Dunia usaha
Menggalang dana pengembangan perpustakaan

55
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perpustakaan Sekolah/Madrasah

55

Prosedur Kerja Sama
Mulai

Melakukan pendataan pihak
yang akan diajak kerjasama

Rapat internal perpustakaan
untuk menentukan pihak yang
akan diajak kerjasama

Membuat surat permohonan
kerja sama

Tidak setuju

Pengajuan
persetujuan
internal

setuju

Mengirimkan surat permohonan
kerja sama

Persetujuan
pihak X

setuju

Tidak setuju

Pembuatan MoU

Selesai
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C.2

Promosi Perpustakaan
Promosi perpustakaan sekolah/madrasah adalah upaya untuk memperkenalkan perpustakaan
sekolah/madrasah kepada peserta didik dan tenaga kependidikan dengan berbagai macam cara
agar semua koleksi perpustakaan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung proses belajar
mengajar (pembelajaran).
Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memasyarakatkan perpustakaan sekolah/madrasah
antara lain:
1. Memperkenalkan perpustakaan sekolah/madrasah (orientasi) kepada siswa-siswa baru,
melalui brosur/leaflet/selebaran dan majalah dinding perpustakaan.
2. Menyebarluaskan daftar judul buku baru (jika memungkinkan berikut sinopsisnya) kepada
siswa/guru.
3. Memberikan penghargaan kepada siswa/guru yang paling banyak meminjam buku
perpustakaan, diumumkan secara berkala pada saat upacara bendera atau pada hari-hari
besar tertentu.
4. Mengadakan lomba sinopsis antar siswa dengan menggunakan buku-buku perpustakaan.
5. Memberikan penghargaan kepada setiap guru yang memanfaatkan buku-buku perpustakaan
untuk memberi tugas kepada siswa.
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Prosedur Promosi Perpustakaan

Mulai

Rapat internal perpustakaan
untuk menentukan jenis dan
model promosi

Pembuatan jadwal promosi

Tidak setuju

Permohonan
persetujuan
promosi

setuju
Pelaksanaan promosi

Laporan pelaksanaan promosi

Selesai
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BAB V
KRITERIA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
Kriteria perpustakaan sekolah/madrasah disesuaikan dengan jenjang sekolah/madrasah. Kriteria tersebut
minimal harus diikuti dan dipenuhi dari aspek standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga serta
penyelenggaraan dan pengelolaan (manajemen) yang mampu mewujudkan perpustakaan prima berbasis
standar (nasional maupun teknis). Perpustakaan sekolah/madrasah diselenggarakan dan dikelola
seefektif dan seoptimal mungkin dengan dukungan tenaga yang memiliki kompetensi terkait serta
dikembangkan dan ditingkatkan secara terprogram selaras dengan perkembangan teknologi dan tuntutan
pasar. Untuk memacu dan memicu keberadaan perpustakaan mampu sebagai pusat sumber ilmu dan
informasi, serta tujuan rekreasi cerdas dan nyaman bagi para pemustaka, perlu dikembangkan pola
evaluasi dan status perpustakaan secara sistematis, berkala/berkelanjutan, dan berbasis sistem baku.
A. Kriteria Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
1. Memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1000 judul;
2. Memiliki jumlah tenaga perpustakaan paling sedikit 1 (satu) orang;
3. Memiliki prasarana berupa gedung/bangunan tersendiri atau ruangan terpisah secara jelas dari
kegiatan lain non perpustakaan minimal seluas 0,4 m2 x jumlah seluruh siswa; prasarana ini
mudah diakses, mudah dikenal masyarakat, serta didesain secara baik, indah, dan nyaman dari
aspek arsitektur;
4. Memiliki sarana berbasis standar dengan jumlah sesuai kebutuhan minimal untuk masingmasing perabot kerja 1 (satu) set, perabot penyimpanan koleksi perpustakaan 1 (satu) set,
peralatan multi media 1 (satu) set, dan perlengkapan perpustakaan lain 1 (satu) set;
5. Memiliki sumber pendanaan secara rutin, mantap serta dinamis dari berbagai sumber (a.l.
APBN, APBD, dan/atau yayasan atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan).
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B. Kriteria Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/MadrasahTsanawiyah
1. Memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1000 judul;
2. Memiliki jumlah tenaga perpustakaan paling sedikit 1 (satu) orang;
3. Memiliki prasarana berupa gedung/bangunan tersendiri atau ruangan terpisah secara jelas dari
kegiatan lain non perpustakaan minimal seluas 0,4 m2 x jumlah seluruh siswa; prasarana ini
mudah diakses, mudah dikenal masyarakat, serta didesain secara baik, indah dan nyaman dari
aspek arsitektur;
4. Memiliki sarana berbasis standar dengan jumlah sesuai kebutuhan minimal untuk masingmasing perabot kerja 1 (satu) set, perabot penyimpanan koleksi perpustakaan 1 (satu) set,
peralatan multi media 1 (satu) set, dan perlengkapan perpustakaan lain 1 (satu) set;
5. Memiliki sumber pendanaan secara rutin, mantap serta dinamis dari berbagai sumber (a.l.
APBN, APBD, dan/atau yayasan atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan).

C. Kriteria Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
1. Memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1000 judul;
2. Memiliki jumlah tenaga perpustakaan paling sedikit 1 (satu) orang;
3. Memiliki prasarana berupa gedung/bangunan tersendiri atau ruangan terpisah secara jelas dari
kegiatan lain non perpustakaan minimal seluas 0,4 m2 x jumlah seluruh siswa; prasarana ini
mudah diakses, mudah dikenal masyarakat, serta didesain secara baik, indah, dan nyaman dari
aspek arsitektur;
4. Memiliki sarana berbasis standar dengan jumlah sesuai kebutuhan minimal untuk masingmasing perabot kerja 1 (satu) set, perabot penyimpanan koleksi perpustakaan 1 (satu) set,
peralatan multi media 1 (satu) set, dan perlengkapan perpustakaan lain 1 (satu) set;
5. Memiliki sumber pendanaan secara rutin, mantap serta dinamis dari berbagai sumber (a.l.
APBN, APBD, dan/atau yayasan atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan).
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BAB VI
PENUTUP
NSPK Perpustakaan Sekolah/Madrasah ini disusun untuk dijadikan acuan bagi pihak yang
berkepentingan agar pembinaan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah berjalan
optimal, sehingga menghasilkan layanan perpustakaan yang memuaskan pemustaka, khususnya peserta
didik di sekolah/madrasah.
Pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan
perpustakaan sekolah/madrasah, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun pada sekolah/madrasah
tingkat atas dalam rangka mendukung fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dalam upaya
mencapai tujuan pembelajaran di sekolah/madrasah. Di samping itu NSPK ini dapat dimanfaatkan
sebagai upaya dalam meningkatkan program gemar membaca bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan.
Untuk menciptakan penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualitas dan sesuai
dengan standar nasional perpustakaan, maka NSPK ini dapat mengatur dan mengarahkan kepada
terlaksananya semua komponen penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah dalam rangka
mendukung terlaksananya proses pembelajaran di sekolah/madrasah secara menyeluruh.
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