
PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR  35 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan yang

sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku dan sebagai acuan dalam

penyelenggaraan perpustakaan di Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6554);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4774);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan
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Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

158);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 289);

6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar

Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 952);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah

Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

MAHKAMAH KONSTITUSI.
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Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan ini merupakan acuan bagi pengelola perpustakaan

Mahkamah Konstitusi dalam kegiatan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. gambaran umum perpustakaan;

2. tenaga perpustakaan; 

3. koleksi; 

4. layanan; 

5. sarana dan prasarana; 

6. teknologi, informasi dan komunikasi; 

7. organisasi profesi dan kelembagaan; dan

8. akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan wajib berpedoman pada Pedoman

Penyelenggaraan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal  22 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk529341495221121084154
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Lampiran : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor :  35 TAHUN 2022
Tanggal : 22 November 2022

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan perpustakaan di sebuah lembaga/instansi pemerintah memiliki

peran yang sangat penting dalam mendukung tugas pokok dan fungsi lembaga

penaungnya. Peran dimaksud berupa dukungan ketersedian referensi, informasi dan

pusat dokumentasi hasil karya intelektual yang dibuat oleh lembaga serta menjadi pusat

pengelolaan ilmu pengetahuan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang

diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah,

lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi

lain.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa perpustakaan Mahkamah Konstitusi

termasuk kedalam jenis perpustakaan khusus yang berada dibawah naungan lembaga

yaitu Mahkamah Konstitusi seperti yang tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13
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Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi.

Agar berperan secara optimal, perpustakaan Mahkamah Konstitusi sebagai unit

pendukung dalam mencapai visi dan misi lembaga, maka perlu dibuatkan sebuah

pedoman dalam menyelenggarakan perpustakaan sebagai unit kerja, pusat referensi,

pusat informasi juga pusat dokumentasi yang memadai dibawah Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, penyelenggaran

perpustakaan Mahkamah Konsitusi perlu didukung dengan sistem dan peralatan

teknologi informasi sehingga pedoman ini akan menjadi bagian dari kebijakan

penyelenggaraan perpustakaan yang  berkompetensi tinggi dalam mendukung kinerja

Mahkamah Konstitusi modern dan berteknologi sesuai dengan visi mahkamah

konstitusi untuk menegakan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya.

1.2 Landasan Hukum 

Dalam penyusunan pedoman penyelenggaraan perpustakaan Mahkamah

Konstitusi ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

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

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
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7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan

Angka Kreditnya;

9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi;

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022

tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan

Mahkamah Konstitusi ini yaitu:

1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan operasional dan pengembangan 

perpustakaan Mahkamah Konstitusi secara bertahap dan berkelanjutan dalam

menunjang kinerja Mahkamah Konstitusi;
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2. Menjadi panduan bagi pimpinan dalam pembinaan kompetensi dan

pengembangan sumber daya manusia;

3. Memberikan pedoman bagi Pustakawan dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya;

4. Menjadikan pedoman induk dalam penyusunan pedoman

operasional/aspek-aspek teknis pekerjaan perpustakaan;dan

5. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan kerjasama dan jejaring dengan

perpustakaan kementerian/lembaga, organisasi profesi dan institusi lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan; memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan

disusunnya pedoman dan sistematika penulisan;

Bab II. Gambaran Umum Perpustakaan Mahkamah Konstitusi; memuat sekilas tentang

kondisi dan sejarah Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi, tugas dan

fungsi perpustakaan sebagai unit kerja, sumber anggaran yang dimiliki dan pengawasan

perpustakaan;

Bab III. Tenaga Perpustakaan Mahkamah Konstitusi; memuat kualifikasi kepala

perpustakaan, pustakawan sebagai pejabat fungsional, tenaga teknis perpustakaan,

tenaga bidang teknologi informasi, tenaga administrasi perpustakaan, jumlah minimal

tenaga perpustakaan yang harus dimiliki, dan pembinaan tenaga perpustakaan dalam

meningkatkan kompetensi profesi;

Bab IV. Koleksi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi; memuat apa saja jenis koleksi

yang dimiliki perpustakaan, jumlah minimum koleksi, pengembangan koleksi,

pengolahan bahan perpustakaan, dan pelestarian koleksi;

Bab V. Layanan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi; menjelaskan tentang sistem
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layanan perpustakaan, jenis layanan perpustakaan yang digunakan, publikasi

perpustakaan (promosi), kerjasama serta jejaring perpustakaan dengan perpustakaan

lain, dan komponen pendukung perpustakaan yang terdiri dari inovasi dan kreativitas,

tingkat kegemaran membaca  dan indeks pembangunan literasi masyarakat;

Bab VI. Sarana dan Prasarana Perpustakaan; memuat tentang gedung dan ruang yang

harus dimiliki perpustakaan, meubeler serta peralatan yang harus disediakan;

Bab VII. Teknologi, Informasi dan Komunikasi Perpustakaan; berisi tentang sistem,

aplikasi yang menunjang operasional perpustakaan dan peralatan teknologi yang

mendukung tugas perpustakaan;

Bab VIII. Organisasi Lembaga dan Profesi; memuat tentang organisasi Ikatan

Pustakawan Indonesia (IPI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia

(ISIPII) dan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI);

Bab IX. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan Mahkamah Konstitusi;

berisi tentang pengertian akreditasi perpustakaan khusus, komponen akreditasi, dan

sertifikasi pustakawan;dan

Bab X. Penutup; memuat tentang kesimpulan dalam penyusunan Pedoman ini.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2.1 Sekilas Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdiri bersamaan dengan

lahirnya Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus tahun 2003, namun secara

operasional menjalankan fungsi perpustakaan dimulai awal tahun 2005 dengan

menempati ruang perpustakaan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka

Barat Nomor 7, Jakarta Pusat.

Pada tahun 2007 ruang perpustakaan menempati Lantai 5 Gedung Mahkamah

Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat dan Lantai 16

berdampingan dengan Ruang Permusyawaratan Hakim (RPH). Pada tahun 2008

dilakukan pengembangan perpustakaan yang menempati tambahan ruang perpustakaan

di Lantai 6 dengan desain tata ruang perpustakaan sekaligus dilengkapi sistem informasi

perpustakaan yang terintegrasi dengan sistem pengamanan, bersamaan dengan itu,

dilakukan pula pengembangan koleksi dan perlengkapan mebeler perpustakaan.

Pada tahun 2013 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Konstitusi dalam

memberikan fasilitas informasi tentang sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,

maka dikembangkan satu fasilitas informasi untuk publik dengan dibangunnya Pusat

Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (PUSKON) yang menempati ruang

perpustakaan yang berada di lantai 5 dan 6.  PUSKON ini merupakan bagian layanan

informasi perpustakaan yang disajikan dalam bentuk berbeda agar menarik perhatian

publik dengan dilengkapi media teknologi informasi berupa panel-panel informasi, layar

sentuh, augmented reality, diorama dan teater.

Dampak dibangunnya PUSKON ini, ruang perpustakaan lantai 5 dan 6

dipindahkan ke lantai 8,  sehingga dibutuhkan terobosan baru terhadap cara pengelolaan
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koleksi, dimana koleksi yang awalnya ditempatkan di dua lantai menjadi satu lantai.

Dengan keterbatasan ruang maka perlu diupayakan pengembangan koleksi yang efektif

dan tidak membutuhkan banyak ruang untuk penyimpanan sehingga kebijakan

pengembangan koleksi noncetak/digital menjadi prioritas kedepannya dalam

pengembangan koleksi perpustakaan.

 Keterbatasan ruang dan peningkatan usulan penambahan koleksi juga menjawab

tantangan perkembangan teknologi digital, maka memunculkan kebijakan untuk

mengembangkan teknologi perpustakaan digital di Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka menuju perpustakaan digital, pada tahun 2018 dimulailah

pembangunan perpustakaan pojok digital di lantai 8 sebagai awal dari realisasi desain

tata ruang baru perpustakaan digital. Namun pada tahun 2019 dan 2020 rencana

pengembangan perpustakaan digital terhenti karena Pandemi covid 19.

Untuk meningkatkan layanan terhadap pemustaka internal dan memulai layanan

publik serta tetap memanfaatkan koleksi tercetak yang masih digunakan oleh pemustaka,

maka pada tahun 2021 dilakukan pembenahan ruang dan fasilitas penunjang

perpustakaan lainnya juga pemindahan seluruh koleksi  ke lantai 3 Gedung 2 Mahkamah

Konstitusi. 

Pada awal tahun 2022, perpustakaan yang berlokasi di lantai 3 Gedung 2

Mahkamah Konstitusi mulai beroperasi bersamaan dengan renovasi beberapa ruang yang

dilaksanakan secara bertahap diantaranya ruang baca, ruang diskusi, ruang tandon, ruang

kerja, lobby perpustakaan, mushola dan toilet.

2.2 Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Sekretaris

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Perpustakaan

Mahkamah Konstitusi berada dibawah Unit Eselon II Pusat Penelitian, Pengkajian

Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Saat ini tenaga  perpustakaan Mahkamah Konstitusi  terdiri atas 4 orang pustakawan,

yaitu 1 orang pustakawan Madya, 2 orang pustakawan Muda dan 1 orang pustakawan

pelaksana lanjutan.
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. 

                      Gambar 2. Bagan tenaga perpustakaan Mahkamah Konstitusi

2.3 Tugas dan Fungsi Perpustakaan

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas:

a. menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan;

b. menyediakan bahan referensi dan akses informasi bidang hukum dan

konstitusi serta bidang lain yang terkait;

c. mengumpulkan dan menyediakan terbitan dari dan tentang Mahakamah

Konstitusi;

d. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka, baik internal maupun

eksternal;

e. memberikan layanan teknis pengelolaan perpustakaan;

f. melakukan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan;

g. mendayagunakan sistem teknologi dan informasi perpustakaan;

h. menyediakan fasilitas layanan perpustakaan;

i. memberikan bimbingan mahasiswa magang dan konsultasi penyusunan

karya tulis bidang perpustakaan;

j. merencanakan dan mengelola anggaran perpustakaan;
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k. melakukan kerjasama dengan lembaga pembina perpustakaan (Perpustakaan

Nasional);

l. melakukan kerjasama dan jejaring antar perpustakaan kementerian dan

lembaga;

m. mengikuti kegiatan dan tergabung dalam asosiasi profesi pustakawan;dan

n. melakukan kegiatan publikasi perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

menyelenggarakan fungsi:

a. dukungan referensi hukum dan konstitusi terhadap hakim konstitusi dalam

penyelesaian perkara konstitusi;

b. penyebaran informasi hukum dan konstitusi baik tercetak maupun

elektronik;

c. pusat dokumentasi karya-karya ilmiah pegawai Mahkamah Konstitusi

berupa buku, Disertasi, Tesis, Skripsi, Laporan Magang dsb;

d. pusat dokumentasi karya-karya ilmiah hasil terbitan Kepaniteraaan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi baik bahan tercetak maupun

elektronik;

e. pusat sumber belajar dan diskusi bagi pemustaka di lingkungan

Kepaniteraaan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

f. koordinasi dengan unit lain terkait pengelolaan perpustakaan;

g. bimbingan dan konsultasi mahasiswa magang bidang perpustakaan;

h. kerjasama dan publikasi perpustakaan dengan Kementerian /Lembaga lain;

i. rekreasi dengan menyediakan fasilitas dan tata ruang yang bersifat rekreatif.

    2.4 Anggaran

Perpustakaan memiliki anggaran tetap yang mencukupi untuk mendukung

operasional Perpustakaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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(APBN). Sumber anggaran penyelenggaraan perpustakaan MK tercantum dalam DIPA

MKRI yang digunakan secara rutin untuk kegiatan: 

1. Pengelolaan perpustakaan

Pada kegiatan ini, anggaran dibutuhkan untuk penyusunan

dokumen/buku/karya tulis perpustakaan, kegiatan bedah buku, dan

pembinaan perpustakaan.

2. Pengembangan Koleksi 

Pada kegiatan ini, anggaran dibutuhkan untuk pengadaan koleksi cetak dan

digital

3. Pemeliharaan Perpustakaan 

Pada kegiatan ini, anggaran dibutuhkan untuk penyampulan dan

pembersihan ruang dan koleksi

4. Pengembangan Perpustakaan

Pada kegiatan ini, anggaran dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan

prasarana, teknologi IT dan pembangunan tata ruang.

5. Pengembangan tenaga perpustakaan

Pada kegiatan ini, anggaran dibutuhkan untuk mengikuti Diklat, Bimtek,

Seminar FGD dan Rakor bidang kepustakawanan.

6. Publikasi Perpustakaan

Pada kegiatan ini, anggaran dibutuhkan untuk kegiatan pameran dan

sosialisasi perpustakaan.

7. Kerjasama Perpustakaan

Pada kegiatan ini, anggaran dibutuhkan untuk kegiatan yang diselenggarakan

oleh forum perpustakaan dan asosiasi profesi. 
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2.5 Pengawasan Perpustakaan

Pengawasan adalah  kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan melalui pejabat eselon tiga

dan/atau pejabat eselon dua yang mengawasi sejauh mana kegiatan perpustakaan dilaksanakan

sesuai rencana kerja dan target kinerja, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam standar layanan

perpustakaan khusus, dimana; 

1. Perpustakaan memiliki sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Perpustakaan;

2. Pengawasan dilakukan dalam bentuk supervisi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Perpustakaan;
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3. Kegiatan supervisi dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen laporan sebagai

bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perpustakaan; 

4. Laporan Perpustakaan dibuat secara tertulis, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. Laporan yang dimaksud meliputi  laporan

pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, layanan sirkulasi dan penelusuran informasi,

publikasi perpustakaan, kerjasama perpustakaan dan yang berkaitan dengan realisasi anggaran

perpustakaan; dan

5. Unit Inspektorat juga dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan perpustakaan.
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BAB III

TENAGA PERPUSTAKAAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI

Tenaga perpustakaan sebagai unsur penggerak perpustakaan, merupakan salah satu

unsur perpustakaan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu

perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena itu, kualitas tenaga

perpustakaan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus menerus sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tenaga Perpustakaan

Mahkamah Konstitusi terdiri dari:

a. kepala perpustakaan; 

b. pustakawan; 

c. tenaga teknis perpustakaan; 

d. tenaga bidang teknologi dan informasi;dan 

e. dan tenaga administrasi perpustakaan (staf/pelaksana teknis).

3.1 Kepala Perpustakaan

Kepala perpustakaan adalah seseorang yang diberi tugas untuk memimpin unit

perpustakaan. Tugas kepala perpustakaan adalah memimpin, merencanakan, mengelola,

mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan bertanggungjawab langsung kepada kepada

kepala lembaga/unit kerja  Pejabat Eselon II yang membawahinya. 

Kualifikasi kepala perpustakaan Mahkamah Konstitusi:

1. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) bidang ilmu

Perpustakaan atau Sarjana (S-1) bidang lain ditambah mengikuti pendidikan

dan pelatihan (diklat) bidang Perpustakaan;

www.mkri.id


2. Memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan

kompetensi teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan

Perpustakaan; 

3. Mengembangkan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan

teknis, dan/atau pertemuan ilmiah paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu)

tahun.

4. Memilliki kemampuan komunikasi dan manajerial perpustakaan;

5. Pengangkatan kepala perpustakaan Mahkamah Konstitusi berdasarkan surat

keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

3.2 Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta memilliki tugas dan tanggung

jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Tugas pustakawan

adalah melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan

perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan,

untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi. 

Kualifikasi pustakawan: 

1. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma 3 (D-III) bidang ilmu

Perpustakaan atau Diploma 3 (D-III) bidang lain ditambah dengan mengikuti

pendidikan dan pelatihan (diklat) bidang Perpustakaan;

2. Memiliki sertifikat kompetensi profesional/teknis yang diperlukan dalam

pengelolaan Perpustakaan dari lembaga sertifikasi profesi;

3. Mengembangkan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis,

dan/atau pertemuan ilmiah paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan

aktif dalam keanggotaan profesi bidang kepustakawanan; dan

4. Memiliki kualifikasi Kompetensi mampu melaksanakan kegiatan di bidang
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kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan

perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan, untuk mendukung

tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

3.3 Tenaga Teknis Perpustakaan 

Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-Pustakawan yang secara teknis

mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Tenaga non-Pustakawan yang dimaksud

adalah tenaga teknis kepustakawanan yang tidak/belum menduduki jabatan fungsional

pustakawan. Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat

membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan serta melaksanakan

fungsi perpustakaan lainnya. 

Kualifikasi tenaga teknis perpustakaan:

a. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)

atau sederajat ditambah dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat)

bidang perpustakaan;

b. Memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan Perpustakaan;

c.  Mengembangkan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan

teknis, dan pertemuan ilmiah paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun,

dan aktif dalam keanggotaan profesi bidang kepustakawanan; dan

d. Memiliki kualifikasi kompetensi mampu bekerjasama dengan pustakawan,

dalam menyelesaikan pekerjaan kepustakawanan untuk mendukung tugas pokok

dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

3.4 Tenaga Bidang Teknologi Informasi Perpustakaan

Tenaga teknologi informasi perpustakaan adalah tenaga ahli bidang teknologi

informasi/pranata komputer yang mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan dalam
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hal penerapan teknologi informasi di perpustakaan. Tenaga ahli bidang ini melaksanakan

kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan dalam membangun, mengoperasikan,

mengembangkan dan memelihara sistem teknologi dan informasi di perpustakaan

Mahkamah Konstitusi. 

Kualifikasi tenaga bidang teknologi informasi perpustakaan:

a. Memiliki kualifikasi akademik tenaga ahli bidang teknologi informasi/pranata

sistem perpustakaan Mahkamah Konstitusi adalah pegawai yang berpendidikan

serendah-rendahnya diploma tiga (D-III) di bidang teknologi informasi, dan

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat

yang berwenang untuk melakukan kegiatan penerapan teknologi informasi

sesuai dengan perkembangannya;dan

b. Memiliki kualifikasi kompetensi mampu bekerjasama dengan pustakawan,

dalam menyelesaikan pekerjaan ystem teknologi dan informasi perpustakaan

untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

3.5 Tenaga Administrasi Perpustakaan (Ketatausahaan)

Tenaga administrasi perpustakaan adalah tenaga administrasi yang mendukung

pelaksanaan fungsi perpustakaan dalam hal pengadministrasian penyelenggaraan

perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat

membantu pekerjaan administrasi, penganggaran, pengarsipan, evaluasi dan pelaporan

perpustakaan Mahkamah Konstitusi. 

Kualifikasi tenaga administrasi perpustakaan:

a. Memiliki kualifikasi akademik berpendidikan serendah-rendahnya diploma tiga

(D-III) di bidang non ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan kegiatan ketatausahaan (administrasi dan surat menyurat); dan

b. Memiliki kompetensi mampu bekerjasama dengan pustakawan, dalam
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menyelesaikan pekerjaan administrasi kepustakawanan untuk mendukung tugas

pokok dan fungsi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

3.6 Jumlah Tenaga Perpustakaan

Berdasar standar perpustakaan khusus, perpustakaan pemerintah minimal dikeola

oleh 3 (tiga) orang tenaga perpustakaan yaitu 1 orang Kepala perpustakaan, 1 orang

pustakawan dan 1 orang tenaga teknis perpustakaan. Dilihat dari jumlah koleksi yang

dimiliki perpustakaan, Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dapat dikelola oleh 10

(sepuluh) orang tenaga perpustakaan  yang terdiri dari : 

a. Kepala perpustakaan 1 orang;

b. Pustakawan 5 orang;

c. Tenaga teknis perpustakaan 2 orang;

d. Tenaga teknologi informasi 1 orang; dan

e. Tenaga administrasi perpustakaan 1 orang.

3.7 Pembinaan Tenaga Perpustakaan

Pembinaan karier tenaga Perpustakaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Kepala

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Pembinaan tenaga perpustakaan dapat dilakukan dengan cara: 

1. Studi lanjut ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi; 
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2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan dan bidang lainnya

yang terkait; 

3. Mengikuti seminar/workshop dan pertemuan-pertemuan bidang perpustakaan

bidang lainnya yang terkait; 

4. Bergabung dalam keanggotaan profesi dan institusi;

5. Melaksanakan studi banding ke perpustakaan lain di dalam dan luar negeri; dan

6. Melaksanakan magang di perpustakaan lain baik dalam dan luar negeri.
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BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Koleksi merupakan salah satu unsur perpustakaan yang sangat penting. Tanpa

adanya koleksi yang baik, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka, perpustakaan tidak

akan dapat memberikan layanan yang baik kepada pemustakanya.  Menurut

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang dimaksud dengan

koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak,

dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang

dihimpun, diolah, dan dilayankan. 

Penyediaan koleksi perpustakaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menunjang

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara

konstitusi. Oleh karena itu koleksi yang disajikan diutamakan untuk pemustaka yang

diprioritaskan yaitu Bapak/Ibu Hakim Konstitusi dengan subjek koleksi yang berkaitan

dengan perkara konstitusi, bidang ilmu hukum dan ilmu yang terkait lainya.

4.1 Jenis Koleksi

Mengacu pada  Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, Jenis koleksi perpustakaan

dibagi menjadi:

Jenis koleksi perpustakaan khusus antara lain: 

1. Karya cetak 

a. Monograf adalah terbitan yang mempunyai satu kesatuan yang utuh, dapat terdiri

dari satu jilid atau lebih. Terbitan yang termasuk dalam kelompok ini adalah

buku, laporan penelitan, karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi dan karya

terbitan sendiri dalam bentuk cetak;

b. Terbitan berkala/berseri; Terbitan berkala/terbitan berseri adalah terbitan yang
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diterbitkan terus menerus dalam jangka waktu/kala terbit tertentu. Terbitan

seperti ini dapat berupa mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang termasuk

dalam bentuk ini adalah surat kabar, jurnal, majalah dan terbitan lain yang

mempunyai kala terbit tertentu dalam bentuk cetak.

2. Karya non cetak

a. Buku Digital/eBook; berupa buku dalam bentuk elektronik yang diterbitkan oleh

penerbit komersial dan bisa diakses oleh pemustaka melalui portal Mahkamah

Konstitusi dengan hak akses sesuai aturan yang diberlakukan; 

b. Jurnal Online; berisi arsip jurnal yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi

dalam bentuk digital dan bisa diakses secara terbuka melalui portal Mahkamah

Konstitusi;

c. Koleksi Digital; karya  terbitan  internal Mahkamah Konstitusi dalam bentuk

digital/pdf berupa buku, laporan penelitian dan yang lainnya.

4.2 Jumlah Koleksi 

Mengacu pada  Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus, terkait jumlah koleksi

perpustakaan adalah:

a. Jumlah koleksi perpustakaan terdiri dari minimal 1000 judul;

b. Presentase koleksi dibidang hukum dan konstitusi terdiri dari minimal 60% dari

koleksi keseluruhan yang dimiliki perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

4.3 Pengembangan Koleksi

Menurut ALA Glossary of Library and Information Science bahwa pengembangan

koleksi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan pengadaan koleksi perpustakaan, kebijakan seleksi bahan perpustakaan, penilaian

kebutuhan pemakai, saling berbagi sumber informasi, perawatan koleksi perpustakaan dan
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penyiangan koleksi perpustakaan.

Ada beberapa hal yang terdapat dalam kebijakan pengembangan koleksi di

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Penambahan koleksi paling sedikit 1% disbanding dengan jumlah judul

yang sudah tercatat didatabase koleksi perpustakaan dalam 1 (satu) tahun. 

2. Kebijakan pengembangan koleksi paling sedikit dievaluasi setiap 4 (empat)

tahun. 

3. Kebijakan pengembangan koleksi menjadi bagian dalam pedoman

penyelenggaraan perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

4. Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi dan pengadaan koleksi.

Pengembangan koleksi perpustakaan diperoleh dari:

1. Pengadaan/Pembelian 

Adalah pengadaan koleksi dari hasil pembelian dari penerbit komersil baik

dalam maupun luar dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

A. Sumber usulan permintaan, berasal dari:

1. anggota perpustakaan Istimewa (Hakim, Sekretaris Jenderal, Panitera,

Dewan Etik), prioritas untuk diadakan 100% dari usulan permintaan;

2. anggota perpustakaan Utama (Panitera Pengganti dan Asisten Ahli

Hakim Konstitusi), prioritas diadakan 100% dari usulan permintaan

dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;

3.  anggota perpustakaan ASN MK diadakan dari usulan permintaan

dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesesuaian

kebutuhan koleksi;

4. anggota perpustakaan PPNPN/P3K/Mancadaya MK diadakan dari

usulan permintaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran

dan kesesuaian kebutuhan koleksi;
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5. anggota perpustakaan eksternal/masyarakat diadakan dari usulan

permintaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan

kesesuaian kebutuhan koleksi dan core bisnis Mahkamah Konstitusi;

B. Mekanisme pengadaan koleksi dari pembelian adalah pengadaan koleksi

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang

berlaku, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pustakawan membuat daftar usulan dari permintaan pemustaka;

2. Pustakawan mengusulkan pengadaan buku kepada Sekretaris

Jenderal;

3. Tim Pokja melakukan proses pengadaan;

4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima hasil

pengadaan;

5. Tim Barang Milik Negara (BMN) melakukan pencatatan asset;

6. Pustakawan menerima hasil pengadaan yang sudah tercatat asset

BMN.

2. Hadiah/sumbangan/hibah

Adalah perolehan koleksi melalui penerimaan hadiah/sumbangan/hibah dari

Kementerian/Lembaga, Badan Organisasi/perorangan dengan persetujuan

/kebijakan pimpinan melalui prosedur yang sudah ditentukan.

Hibah adalah salah satu bentuk perbuatan hukum dalam perpindahan hak milik

secara sukarela, dimana pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban untuk

mengembalikan barang tersebut kepada pihak pemberi hibah.

Mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan

Perpustakaan Nasional, Hibah adalah setiap penerimaan dalam bentuk barang

yang diperoleh perpustakaan dari pemberi hibah yang berasal dari internal atau

eksternal dan tidak perlu dibayar kembali.
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Dari penjelasan tentang hibah tersebut diatas, maka perpustakaan Mahkamah

Konstitusi menerima barang hibah/hadiah/sumbangan yang disampaikan

melalui TU Biro Umum dengan ketentuan telah mendapat persetujuan dari

pimpinan dan telahan dari inspektorat untuk disampaikan ke perpustakaan.

Selanjutnya pustakawan melakukan beberapa tahapan  sebagai berikut:

1. mendata dan mendokumentasikan barang yang diterima;

2. menindaklanjuti sesuai dengan arahan dari Seketaris jenderal dan masukan

dari inspektorat;

3. menyeleksi tingkat kebutuhan informasi pada buku/barang tersebut;

4. mengoleksi dan menata buku/barang tersebut dan mencatat sebagai asset

BMN apabila buku/barang tersebut dianggap layak menjadi koleksi

perpustakaan dan melaporkan ke unit BMN;

5. menyimpan dan mencatat buku/barang sebagai usulan yang akan

dihibahkan kembali kepada pihak yang lebih membutuhkan apabila

buku/barang yang diterima tersebut dianggap tidak layak menjadi koleksi

perpustakaan;

6. mengoleksi dan menata buku/barang tersebut tanpa dicatat sebagai asset

BMN apabila jenis buku/barang tersebut berupa laporan, jurnal, majalah

dan terbitan berseri lainnya.

4.4 Pengolahan Koleksi Perpustakaan 

Adalah kegiatan pengorganisasian koleksi yang bertujuan untuk melakukan

pengaturan koleksi yang tersedia agar mudah ditemukan kembali secara cepat dan tepat.

Berdasarkan standar nasional perpustakaan khusus, ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Pengolahan dilakukan dengan standar baku yang berlaku di perpustakaan;

2. Koleksi diolah, dan ditata membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) hari dalam
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proses pengolahan;

3. Pengolahan dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengolahan yaitu:

1. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan koleksi yang telah diputuskan

menjadi milik perpustakaan. Pencatatan bertujuan agar pustakawan maupun

orang yang berkepentingan dengan perpustakaan mengetahui jumlah koleksi

yang dimiliki dan dari mana koleksi tersebut diperoleh. Beberapa kegiatan atau

pekerjaan dalam inventarisasi adalah sebagai berikut:

2. Pemeriksaan Koleksi

Koleksi yang berasal dari hasil kegiatan pengadaan dicek/diperiksa terlebih

dahulu baik dari segi fisik maupun isinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari

adanya koleksi yang cacat/terdapat sebagian halaman yang hilang. Selain itu

juga memeriksa kesesuaian antara jumlah judul dan eksemplar yang dipesan

dan yang diterima.

3. Pengelompokan Koleksi

Koleksi yang telah diperiksa dan sudah pasti akan menjadi koleksi

perpustakaan, selanjutnya dikelompokkan ke dalam bidang-bidang umum,

misalnya dikelompokkan berdasarkan judul. Hal ini dilakukan agar

memudahkan bagian pekerjaan selanjutnya.

4. Pengecapan

Koleksi dibubuhi/diberikan cap stempel kepemilikan dan stempel inventarisasi.

Pengecapan stempel dilakukan bertujuan untuk memberikan identitas yang

berarti koleksi tersebut milik perpustakaan. Pengecapan diberikan pada halaman

atau bagian tertentu dari koleksi tersebut. Pada umumnya, minimal dua cap

kepemilikan dibubuhkan pada setiap koleksi yaitu pada halaman judul dan
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halaman terakhir. Sedangkan, satu cap inventaris dibubuhkan pada setiap

halaman judul.

5. Pencatatan

Semua koleksi yang masuk ke perpustakaan atau yang telah diputuskan menjadi

milik perpustakaan harus dicatat pada buku registrasi, baik itu buku induk atau

langsung dicatat pada database. Informasi-informasi pada koleksi yang harus

dicatat pada buku induk atau database minimal terdiri dari nomor urut, tanggal

pencatatan, nomor inventaris, asal koleksi, pengarang, judul, dan keterangan

tambahan.

6. Klasifikasi Numerik dan Deskripsi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan buku berdasarkan subyek atau isi

koleksi yang bersangkutan dengan menggunakan klasifikasi Dewey Decimal

Classification (DDC). Setiap koleksi akan diberikan nomor klasifikasi

berdasarkan DDC, dan sekaligus nomor tersebut sebagai nomor panggil bagi

setiap buku. Dengan menggunakan label, nomor panggil tersebut ditempel pada

bagian punggung buku. Klasifikasi juga menentukan tajuk subjek dari buku

tersebut dengan menggunakan DDC terbaru.

7. Input Data kedalam database perpustakaan 

Pada tahapan ini ada beberapa informasi yang akan dimasukan/input kedalam

database perpustakaan sehingga menjadi salahsatu koleksi:

a. Katalogisasi Koleksi; proses pengolahan data-data bibliografis (judul,

pengarang, tajuk, kolasi, subjek, abstrak, nomor klassifikasi, data label,

dsb.) yang terdapat dalam suatu koleksi untuk menjadi cantuman katalog. 

b. Scan cover / sampul koleksi; pada database katalog koleksi perpustakaan

sebaiknya terdapat cover dari buku tersebut sebagai informasi tambahan,

sehingga pada proses input data juga ada upload cover/sampul buku.
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c. Barcoding; adalah susunan symbol matrik berwarna hitam dan putih

dengan kombinasi ketebalan dan ukuran yang disusun sedemikian rupa

berfungsi untuk menyimpan data spesifik seperti judul, pengarang, nomor

induk dan informasi lainnya.

8. Labelling/pelabelan

Pemberian label pada punggung buku/koleksi, labelling merupakan kegiatan

pengolahan koleksi buku dengan menempelkan kode tertentu yang telah dibuat

sebelumnya. Kegiatan lebelling atau yang sering dikenal dengan penempelan

kode buku yang mencantumkan nomor klasifikasi, tiga huruf awal nama

pengarang dan satu pemberian label barcode pada jilid buku bagian dalam yang

merupakan bagian dari proses labelling/pelabelan.

9. Shelving/penataan buku/penjajaran 

Merupakan kegiatan akhir dari seluruh proses pengolahan koleksi koleksi. Yaitu

proses penyusunan koleksi koleksi pad arak yang telah tersedia. Penempatan

koleksi pada rak tersebut disesuaikan berdasarkan penomoran yang telah

dilakukan sebelumnya, yaitu nomor klasifikasi. Dengan demikian, pemustaka

akan tahu harus mencari buku ke rak mana ketika mereka telah mendapatkan

nomor panggil buku tersebut yang diperoleh dari katalog.

Gambar 4. Alur pengolahan koleksi
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4.5 Pelestarian/Pemeliharaan Koleksi

Pemeliharaan koleksi adalah semua kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang

pustakawan untuk memelihara dan memperbaiki kondisi fisik koleksi dan melestarikan

informasi yang terkandung dalam koleksi, baik melalui cara-cara tradisional dan modern

guna memastikan materi atau koleksi aman dari faktor perusak, baik dari faktor intern

maupun faktor ekstern. 

Kegiatan pencegahan kerusakan fisik adalah sebagai berikut:

1. Penyampulan buku adalah kegiatan pemberian sampul pada buku cetak  untuk

menjaga buku agar tetap dalam kondisi baik, mencegah kerusakan dan agar

terlihat rapi dan bersih. Sebagai bahan penyampulan dapat  menggunakan plastik

bening atau bahan yang setara.

2. Pembersihan buku di rak; merupakan bagian dari kegiatan perawatan

perpustakaan yang dilakukan dengan cara membersihkan seluruh bagian buku

(jilid, halaman keseluruhan dan sampul) menggunakan alat penyedot debu, kuas

dan lap kering.

3. Stock opname adalah pemeriksaan fisik terhadap koleksi yang tercatat milik

perpustakaan yang bentuk kegiatannya melakukan penghitungn ulang koleksi

perpustakaan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah riil koleksi perpustakaan

dan kegiatan sinkronisasi antara data fisik dan data dalam database sistem

perpustakaan. Stock opname dilakukan menurut asas pengembangan koleksi

perpustakaan yang meliputi kerelevanan, berorientasi kepada kebutuhan

pemustaka, kelengkapan kemutakhiran dan berdaya guna. Hasil kegiatan stok

opname digunakan sebagai salah satu acuan untuk menentukan kebijakan

pengelolaan koleksi selanjutnya.

4. Pemeliharaan buku rusak adalah buku tercetak yang secara fisik tidak memenuhi

syarat untuk digunakan seperti sebagian halaman hilang atau sobek maka

dilakukan penghapusan aset. Sedangkan untuk yang tingkat kerusakannya
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sedang atau kertasnya terlepas akan dilakukan perbaikan dengan tetap

mempertimbangkan tingkat keterpakaian koleksi tersebut.

5. Pemeliharaan koleksi dengan cara alih media adalah kegiatan mengalihkan

konten informasi koleksi kedalam bentuk digital dilakukan apabila koleksi

tersebut memiliki tingkat keterpakain tinggi namun dari segi fisik sudah tidak

memungkinkan untuk dilayankan.

a. Perlakuan terhadap koleksi yang dinilai tingkat keterpakaiannya rendah. Ada

dua hal yang dapat dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian

terhadap koleksi yang tingkat keterpakaiannya rendah;

b. Dialihstatuskan ; yaitu memindahkan aset status kepemilikan dari MK ke

lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta;

c. Dihapuskan; yaitu melakukan penghapusan aset dari koleksi perpustakaan

melalui usulan pimpinan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

d. Dihibahkan; yaitu melakukan penghapusan dan dilanjutkan dengan

menghibahkan kepada pihak lain.

Penilaian terhadap tingkat keterpakaian koleksi dilakukan melalui survey

sederhana, catatan penggunaan oleh pemustaka dan hasil laporan kegiatan stok opname

koleksi perpustakaan.
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BAB V

LAYANAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perpustakaan sebagai penyedia informasi yang bersumber dari literatur (koleksi)

yang tercetak maupun yang terekam (book material atau non-book material) harus mampu

mendayagunakan koleksinya semaksimal mungkin yang berarti bahwa perpustakaan harus

dapat memberikan layanan informasi dan referensi baik berupa koleksi tercetak maupun

elektronik juga koleksi lainnya. Library is service adalah jargon utama dari sebuah

perpustakaan yang berarti fungsi utama dari sebuah perpustakaan adalah layanan, dan

koleksi adalah objek utama yang dilayankan.

Layanan perpustakaan Mahkamah Konstitusi berfungsi dalam memberikan

dukungan referensi bagi hakim konstitusi sebagai pemustaka istimewa dalam penanganan

perkara konstitusi. Selain itu juga prioritas layanan diberikan kepada Panitera Pengganti

dan asisten ahli hakim konstitusi dalam membantu hakim menyelesaikan penanganan

perkara konstitusi. Layanan perpustakaan juga diberikan kepada  pemustaka internal

lainnya yaitu seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi baik ASN maupun tenaga kontrak

dan pemustaka eksternal yaitu masyarakat umum diluar pegawai Mahkamah Konstitusi 

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

5.1 Sistem Layanan Perpustakaan

Terdapat 2 (dua) jenis Sistem layanan perpustakaan yaitu sistem layanan terbuka

(open access) dan sistem layanan tertutup (closed access). Layanan terbuka memberikan

keleluasan kepada pemustaka untuk secara bebas langsung mengakses ke koleksi pada

tempat penyimpanan/rak koleksi. Sedangkan layanan tertutup adalah layanan yang tidak

memperbolehkan pemustaka secara bebas mengakses ke koleksi yang tersedia. Terdapat

pula perpustakaan yang menggabungkan dua sistem layanan tersebut, yang dikenal dengan
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sistem layanan campuran, dimana sebagian koleksi dilayankan secara terbuka dan koleksi

lainnya dilayankan secara tertutup. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebijakan operasional

 perpustakaan tersebut.

 Perpustakaan Mahkamah Konstitusi menggunakan sistem layanan campuran

dimana sistem ini dianggap lebih tepat, efektif dan efisien dalam mendukung tugas dan

fungsi Mahkamah Konstitusi. Pemustaka dapat langsung memasuki ruangan koleksi dan

memilih sendiri koleksi yang dibutuhkannya untuk koleksi umum dan koleksi referens.

Sedangkan untuk koleksi langka, disertasi, tesis dan skripsi, pemustaka harus

menghubungi  pustakawan terlebih dahulu dalam  mengakses koleksi tersebut. Kebijakan

ini diambil dalam rangka menjaga keutuhan koleksi dan keterbatasan jumlah koleksi.

Kelebihan sistem layanan campuran ini yaitu;

a. pemustaka dapat langsung menggunakan koleksi referensi dan koleksi umum

secara bersamaan; 

b. tidak diperlukan ruang baca khusus koleksi referens;

c. pemustaka dapat mengganti koleksi yang isinya mirip jika bahan perpustakaan yang

dicari tidak ada; 

d. pemustaka dapat membandingkan isi pustaka dengan judul yang dicarinya; 

e. koleksi lebih bermanfaat dan didayagunakan;

f. koleksi yang diperlakukan khusus akan terjaga secara fisik;

g. koleksi yang diperlakukan khusus lebih mudah diawasi

Kelemahan sistem layanan campuran;

a. ruang koleksi referensi dan koleksi umum menjadi satu; 

b. pustakawan sulit mengontrol pemustaka yang menggunakan koleksi referens dan

koleksi umum dikarenakan sekaligus menjadi satu;
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c. untuk koleksi yang diperlakukan khusus pemustaka perlu didampingi pustakawan

dalam mencari koleksi di rak.

5.2  Jenis Layanan Perpustakaan

Perpustakaan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Jenis layanan Perpustakaan paling sedikit meliputi pelayanan sirkulasi, pelayanan baca

ditempat dan pelayanan referensi. 
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Layanan perpustakaan di Mahkamah Konstitusi meliputi:

1. Layanan Keanggotaan 

Adalah layanan yang diberikan kepada para pemustaka baik pemustaka baru

maupun lama untuk mendapatkan layanan perpustakaan seperti mendapatkan kartu

anggota perpustakaan elektronik dan akses keanggotaan online sehingga

pemustaka dapat menggunakan koleksi yang ada di perpustakaan.
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a. Jenis Keanggotaan di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi terdiri dari

keanggotaan internal dan eksternal yang masing-masing memiliki aturan yang

berbeda.

Anggota internal terdiri dari:

1. Istimewa yaitu Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, Asisten Ahli

Hakim Konstitusi;

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu seluruh ASN Mahkamah Konstitusi;

3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yaitu Seluruh

PPNPN di Mahkamah Konstitusi;

4. Mancadaya yaitu seluruh pegawai Mancadaya di Mahkamah Konstitusi.

Anggota Eksternal terdiri dari masyarakat umum; (Peneliti, mahasiswa,

pegawai K/L lain dan masyarakat umum)

b. Peraturan Keanggotaan

 Anggota Internal, dapat memanfaatkan seluruh fasilitas layanan yang

disediakan oleh perpustakaan dengan ketentuan yang berlaku.

 Anggota Eksternal, dapat memanfaatkan seluruh fasilitas perpustakaan

dengan pembatasan berupa keterbatasan layanan sirkulasi dan keterbatasan

peminjaman ruangan.

2. Layanan Sirkulasi 

Kata sirkulasi berasal dari bahasa inggris “Circulation” yang berarti perputaran,

peredaran, seperti pada “sirkulasi udara” sirkulasi uang dan sebagainya. Dalam ilmu

perpustakaan, sirkulasi sering dikenal dengan peminjaman namun demikian

pengertian pelayanan sirkulasi sebenarnya adalah mencakup semua bentuk kegiatan
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pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan

dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan pengguna jasa perpustakaan.

Layanan peminjaman di perpustakaan Mahakmah Konstitusi merupakan kegiatan

pencatatan pustaka yang dipinjam oleh anggota melalui sistem aplikasi peminjaman.

Layanan ini hanya terbuka bagi pemustaka internal perpustakaan yang terdaftar

sebagai anggota. Jumlah buku yang boleh dipinjam dan lama peminjaman

tergantung pada kebijakan masing-masing anggota perpustakaan. 

3. Layanan Penelusuran Informasi 

Penelusuran informasi merupakan bagian dari sebuah proses temu kembali

informasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi

yang dibutuhkan, dengan bantuan berbagai komponen penelusuran dan temu

kembali informasi yang dimiliki perpustakaan/unit informasi.

Keberhasilan layanan penelusuran informasi melibatkan tiga komponen yang

terlibat langsung dalam jasa layanan informasi di perpustakaan yaitu komponen

pustakawan, komponen koleksi dan komponen fasilitas/teknologi informasi.

Merujuk pada penjelasan diatas, perpustakaan Mahkamah Konstitusi menyediakan

koleksi yang sesuai dengan core bisnis MK, peralatan penelusuran informasi berupa

perangkat teknologi yang dilengkapi dengan sistem informasi perpustakaan yang

berstandar internasional dan didukung oleh pustakawan yang kompeten

dibidangnya.

4. Layanan Koleksi Digital

Dalam rangka terwujudnya perpustakaan Digital, Perpustakaan Mahkamah

Konstitusi melengkapi koleksi dalam format digital yang bisa dimanfaatkan oleh

para pemustaka baik internal ataupun eksternal secara mudah dan open access

(dapat ditelusuri, diunduh dan dimanfaatkan dimana saja pemustaka berada melalui

www.mkri.id


sistem perpustakaan).

Koleksi digital yang sediakan berupa karya terbitan Mahkamah Konstitusi dan karya

tulis terbitan diluar Mahkamah Konstitusi yang sudah tidak dibatasi hak ciptanya

oleh penulisnya.

5. Layanan Baca Ditempat

Layanan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

pemustaka internal dan eksternal untuk memanfaatkan seluruh koleksi baik yang

berbentuk cetak maupun non cetak/buku elektronik di ruang baca perpustakaan.

Koleksi cetak yang dimaksud untuk layanan baca ditempat yaitu berupa koleksi

langka sedangkan koleksi non cetak yaitu buku elektronik/ebook yang hanya bisa

diakses di ruang Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan sistem

dan perangkat komputer yang disediakan.

6. Layanan Referensi; layanan buku rujukan/langka

Layanan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pemustaka dengan

memanfaatkan koleksi referensi yang tersedia atau membimbing cara menggunakan

koleksi tersebut. 

a. Komponen dalam kegiatan layanan referensi: 

1) koleksi referensi; 

2) spesialis subyek yang bekerja atau membantu perpustakaan; 

3) unit lain yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan pemustaka; 

4) koleksi lain milik perpustakaan. 

b. Jenis koleksi referensi

    Perpustakaan Mahkamah Konstitusi memiliki jenis koleksi:

a) referensi umum, yang memberikan informasi bersifat umum, mempunyai ruang

lingkup yang luas, tidak terbatas pada suatu subyek atau hal tertentu. 

b) referensi khusus, yang berisi informasi khusus tentang hukum dan konstitusi. 
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7. Layanan Bimbingan dan Konsultasi; 

Layanan bimbingan Perpustakaan yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang

dilakukan Pustakawan kepada mahasiswa/i ilmu informasi dan perpustakaan, peserta

magang dengan cara tatap muka, baik secara individu atau kelompok dengan

memberikan pengetahuan tambahan guna menyelesaikan tugas harian akademis atau

tugas akhir  pendidikan.

Layanan konsultasi perpustakaan adalah kegiatan berupa bantuan yang dilakukan

Pustakawan kepada kepada pengelola perpustakaan lain   dengan cara tatap muka atau

daring, baik secara individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan

tambahan guna  menyelesaikan kendala dalam pengelolaan perpustakaan.

8. Layanan Fasilitasi Ruang Diskusi; 

Adalah layanan penyediaan ruang kedap suara dan fasilitas pendukungnya seperti

laptop, projektor berikut layar, sound sistem/pengatur suara untuk kegiatan pertemuan

dalam jumlah kecil atau sedang baik internal maupun eksternal.

5.3  Publikasi Perpustakaan (Promosi)

Publikasi Perpustakaan (Promosi) merupakan rangkaian kegiatan perpustakaan

yang dirancang agar masyarakat mengetahui manfaat sebuah perpustakaan melalui

koleksi, fasilitas, dan produk / layanan yang disediakan.

Kegiatan Publikasi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memperkenalkan

dan menginformasikan ketersediaan informasi perpustakaan, sejarah konstitusi, produk

Mahkamah Konstitusi dan informasi yang dianggap penting disebarkan kepada publik.

Kegiatan publikasi bisa dilakukan melalui kegiatan berupa:

 Pameran perpustakaan/lembaga;

 Seminar/FGD kepustakawanan;

 Publikasi rutin  dengan menempatkan berbagai informasi pada display di lobby
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ruang perpustakaan;

 Publikasi di berbagai tempat tertentu secara reguler atau temporer;

 Publikasi dilaksanakan bersama perpustakaan institusi hukum lain atau dengan

perpustakaan khusus lain;

 Publikasi dilaksanakan bersama Ikatan Penerbit dan asosiasi profesi; dan

 Publikasi online melalui media social dan media teknologi lainnya.

5.4 Kerjasama dan Jejaring Perpustakaan 

Jejaring perpustakaan artinya kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau

lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan pelayanan perpustakaan

dikarenakan tidak ada satu pun perpustakaan memiliki fasilitas yang lengkap sesuai

dengan kebutuhan pemustaka.

Faktor-faktor yang mendorong perlu dilakukanya jejaring perpustakaan adalah: 

a. adanya kebutuhan informasi yang meningkat dari pemustaka; 

b. kemajuan dalam bidang teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap

kecepatan dan akurasi informasi juga penghematan fasilitas, biaya, tenaga

manusia dan waktu; dan

c. keterbatasan kemampuan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka.

Dalam membangun jejaring perpustakaan antar lembaga, perpustakaan telah

memulai kerjasama dengan Perpustakaan Nasional melalui MoU yang menjadi payung

hukum dalam melakukan kerjasama di berbagai aspek pengelolaan, fasilitas, teknologi

dan SDM perpustakaan.

Selain itu, melaui Forum Perpustkaaan Khusus Indonesia dan Asosiasi profesi

pustakawan, dilakukan juga berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kerjasama

seperti mengikuti FGD (Focus Group Discussion), Seminar, Bimtek, Rakor dan
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kegiatan ilmiah lainya.

Bentuk jejaring perpustakaan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

a.  pertukaran bahan publikasi (jurnal, laporan, majalah);

b.  penyusunan dan pengembangan katalog induk, bibiliografi; 

c. pinjam koleksi antar perpustakaan; Perpustakaan dapat meminjam atau

meminjamkan koleksinya ke perpustakaan lain untuk keperluan anggotanya;dan

d. silang layan; kerjasama dalam pemberian jasa informasi berupa jasa penelusuran

maupun rujukan yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada di perpustakaan. 

5.5  Komponen Pendukung Perpustakaan

1.  Inovasi dan Kreativitas

Inovasi adalah upaya melakukan terobosan kegiatan yang dilakukan oleh

perpustakaan guna mengelola informasi, menyediakan dan didistribusikan kepada

pemustaka, informasi yang dimaksud bisa berupa kemas ulang informasi, pemaketan

informasi atau alih media informasi, kegiatan ini akan bersinergi dengan digitalisasi

informasi. 

Menurut standar perpustakaan khusus, perpustakaan mengembangkan inovasi dan

kreativitas dalam mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan, inovasi dan

kreativitas perpustakaan merupakan gagasan baru dan/atau berbeda serta bermanfaat

untuk meningkatkan layanan perpustakaan dan daya tarik bagi pemustaka. Jumlah

inovasi dan kreativitas perpustakaan paling sedikit 3 (tiga) karya dalam 3 (tiga)

tahun.

2. Tingkat Kegemaran Membaca

Peningkatan kegemaran membaca, penguatan literasi, diupayakan pemustaka

dimotivasi untuk rutin minimal satu kali dalam satu minggu mengunjungi dan
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menggunakan koleksi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, baik penggunaan koleksi

buku atau buku elektronik.

Kegiatan pemustaka dalam hal mengunjungi perpustakaan akan dicatat sebagai

kegiatan aktif mencari informasi, sedangkan kegiatan meminjam atau menggunakan

buku koleksi perpustakaan akan dicatat sebagai upaya meningkatkan kapasitas diri

melalui membaca.

Menurut standar perpustakaan khusus, penyelenggaraan perpustakaan khusus itu

ditujukan untuk peningkatan kegemaran membaca dan diukur melalui persentase

peningkatan jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan, frekuensi berkunjung

pemustaka (offline dan online) di perpustakaan, dan jumlah koleksi yang dipinjam.

Hasil pengukuran dapat dituangkan dalam laporan tahunan kinerja perpustakaan.

3.  Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Menurut standar perpustakaan khusus, penyelenggaraan perpustakaan ditujukan

untuk peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat yang diukur melalui ratio

ketersediaan buku tercetak dan buku elektronik terhadap keseluruhan pegawai, ratio

tenaga perpustakaan terhadap keseluruhan pegawai, dan jumlah kegiatan

perpustakaan yang melibatkan pegawai. Hasil pengukuran dapat dituangkan dalam

laporan tahunan kinerja perpustakaan.
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BAB VI

SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam penyelenggaraan perpustakaan Mahkamah Konstitusi perlu didukung berupa

sarana dan prasarana yang memadai. Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling

kurang harus ada gedung, ruang, meubeler dan peralatan perpustakaan.

6.1 Gedung dan Ruang Perpustakaan 

Gedung dan ruang perpustakaan Mahkamah Konstitusi menempati: 

1. Lokasi 

a. Perpustakaan Digital berada di gedung 1 Mahkamah Konstitusi Jalan Medan

Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 

b. Perpustakaan Koleksi Tercetak berada di gedung 2 Mahkamah Konstitusi Jalan

Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat

2. Ruang Perpustakaan 

a. Ruang perpustakaan Lantai 8 Gedung MK 1 dengan luas 20x30 m2 berfungsi

sebagai ruang perpustakaan digital;

b. Ruang perpustakaan Lantai 16 Gedung MK 1 dengan luas 15x5 m2 berfungsi

sebagai perpustakaan yang menyediakan referensi selama berlangsung Rapat

Permusyawatan Hakim;

c. Ruang perpustakaan Lantai 3 Gedung MK 2 dengan luas 30x40 m2 berfungsi

sebagai perpustakaan hybrid yang menyediakan koleksi tercetak dan elektronik.

3. Jenis Ruang Perpustakaan

a. Ruang kerja; untuk melakukan berbagai kegiatan penyelenggaraan perpustakaan

mulai dari perencanaan sampai pelaporan dan evaluasi; 

b. Ruang koleksi; untuk menempatkan koleksi perpustakaan baik koleksi umum,
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koleksi unggulan  maupun referens;

c. Ruang Pengolahan; ruang untuk penempatan sementara koleksi baru dan ruang

untuk melakukan kegiatan pengolahan koleksi mulai dari inventarisasi sampai

pelabelan;

d. Ruang Layanan; dipergunakan untuk mengisi buku tamu, melayani peminjaman

dan pengembalian buku, permintaan penelusuran informasi dan pengisian

survey kepuasan layanan yang dilengkapi dengan personal komputer (pc), Ipad

dan perlengkapan sirkulasi berteknologi;

e. Ruang Baca; fasilitas yang digunakan  untuk membaca dan belajar secara

mandiri maupun kelompok yang dilengkapi dengan wifi yang terhubung dengan

personal komputer (pc)/laptop, dan Ipad untuk kemudahan akses pada katalog

online dan buku elektronik;

f. Ruang Diskusi; fasilitas yang digunakan untuk melakukan diskusi kelompok

kecil maupun besar yang dilengkapi dengan wifi, projector dan screen;

g. Ruang Tandon; adalah ruang koleksi pilihan yang disimpan sebagai cadangan

dan digunakan khusus untuk pemustaka prioritas (Hakim Konstitusi);

h. Ruang Penyimpanan; adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan berbagai

perlengkapan publikasi, penyimpanan sementara hasil penyiangan dan buku

rusak serta penyimpanan berbagai peralatan lainnya. 

4. Penerangan atau pencahayaan

a.  Penerangan atau pencahayaan memanfaatkan sinar matahari melalui jendela

dengan catatan jangan sampai langsung kena buku, pantulan sinar benda

bergerak diluar jangan mengganggu;

b. Penerangan atau pencahayaan menggunakan sinar lampu listrik, pergunakan

jenis lampu yang tidak menghasilkan sinar yang menyilaukan. 

5. Temperatur, kelembaban, dan suhu: 

a. temperatur area baca pemustaka, area koleksi, dan ruang kerja 20 – 25 celcius; 
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b. kelembaban ruang koleksi buku 45 – 55 % Relative Humidity (RH); 

c. suhu dalam ruangan perpustakaan diusahakan sejuk sehingga para pengunjung

nyaman berada di ruang perpustakaan.

6. Tata ruang perpustakaan harus diatur sebagai: 

a. aktifitas layanan perpustakaan agar dapat berlangsung dengan lancar; 

b. pengaturan alur yang baik agar para pengunjung tidak saling mengganggu

waktu bergerak dan membaca ; 

c. memungkinkan pertukaran udara dan masuknya sinar matahari dalam ruangan;

d. pemilihan warna ruang yang terang dan sejuk agar nyaman dan tidak

melelahkan; dan

e. pengawasan dan pengamanan bahan perpustakaan dapat dilaksanakan dengan

baik yang dibantu dengan alat pemantau/cctv dan gerbang/gate pengaman. 

6. Dekorasi dan rambu-rambu 

a. dekorasi didesain sedemikian rupa yang memungkinkan pemustaka dan tenaga

perpustakaan merasa nyaman di ruangan; 

b. dekorasi ruangan secara berkala di tata ulang untuk memberikan rasa

kenyamanan dan tidak membosankan; dan

c. rambu-rambu petunjuk perlu disediakan secara lengkap, jelas, dan benar agar

pemustaka mudah menggunakan semua fasilitas perpustakaan.

6.2 Meubeler dan Peralatan

1. Meubeler Perpustakaan, terdiri dari:

a. Meja dan kursi kerja untuk sumber daya manusia di perpustakaan yang

disesuaikan dengan jumlah ketersediaan sumber daya manusia;

b. Meja dan kursi baca untuk pemustaka yang disesuaikan dengan

perbandingan jumlah ruang baca;
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c. Meja dan kursi sirkulasi sebanyak 1 set;

d. Meja penelusuran informasi/katalog sebanyak 2 buah di setiap ruang

perpustakaan;

e. Meja dan kursi rapat/diskusi yang disesuaikan dengan luas dan jumlah

ruang diskusi; 

f. Meja penyimpanan untuk layanan coffee and tea/kopi dan teh;

g. Rak buku tercetak yang sudah ditata (koleksi umum, referensi);

h. Rak terbitan berseri yang sudah ditata seperti majalah, jurnal, laporan;

i. Rak penyimpanan yang dapat dikunci; dan

j. Rak loker pemustaka.

2. Peralatan perpustakaan terdiri dari:

a. Beberapa set komputer untuk kerja, layanan dan penelusuran informasi;

b. Perlengkapan pengolahan berupa printer, scanner, projector dan screen, serta

peralatan teknologi informasi pendukung lainnya;

c. Alat pengaman/cctv untuk mengawasi setiap ruang yang ada diperpustakaan;

d. Alat pengaman koleksi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;

e. Perlengkapan sirkulasi berteknologi informasi dan alat fotocopi;

f. Fasilitas telepon dan wifi yang menjangkau ke berbagai ruangan yang ada di

perpustakaan;

g. Pendingin ruangan/AC dan alat kelembaban suhu; dan

h. Asap detektor dan pemadam kebakaran.
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BAB VII

TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERPUSTAKAAN

 MAHKAMAH KONSTITUSI

Perpustakaan  menerapkan TIK serta perkembangan teknologi terkait lainnya, paling

sedikit untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan

Perpustakaan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di perpustakaan

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan kualitas pelayanan pada pengguna

(right information, right user dan right now). Secara sederhana, teknologi informasi dan

komunikasi (selanjutnya disingkat TIK) adalah istilah yang sangat luas yang mencakup

semua aspek manajemen dan pengolahan informasi berbantuan komputer termasuk

perangkat keras dan perangkat lunak.

Penerapan TIK  di perpustakaan antara lain: 

1. Sebagai Sistem Manajemen Perpustakaan, bidang pekerjaan yang dapat

diintegrasikan dengan sistem manajemen perpustakaan adalah pengadaan,

inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi, keanggotaan, statistik, laporan, pinjam

antarperpustakaan, pemesanan koleksi, serta repositori digital dan lain sebagainya.

Fungsi ini sering diistilahkan sebagai bentuk Automasi Perpustakaan. 

2. Sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi

ilmu pengetahuan dalam format digital. Bentuk penerapan TIK ini sering dikenal

dengan Perpustakaan digital (digital library). 

Penerapan TIK di perpustakaan bersamaan dengan perkembangan budaya manusia

yang ada di lingkungan perpustakaan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tahapan

evolusi format dokumen yang menjadi koleksi perpustakaan, antara lain di mulai dari bahan

cetak (printed material), microfilm, CDROM/DVD, Komputer, Internet, Wireless, sampai

format web. 
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak dalam

pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan sebagai pengelola informasi dan pengetahuan

banyak memanfaatkan alat komputer untuk berbagai keperluannya. Beberapa pertimbangan

yang dapat diajukan mengapa perpustakaan harus memanfaatkan komputer, antara lain

meningkatnya: 

1. jumlah dan mutu layanan perpustakaan; 

2. tuntutan untuk menggunakan koleksi secara bersama; 

3. kebutuhan untuk lebih mengefektifkan tenaga; 

4. kebutuhan akan efisiensi waktu; 

5. ragam informasi yang dikelola; 

6. kebutuhan akan kecepatan layanan; dan

7. tuntutan terhadap keberadaan institusi.

7.1    Sistem dan Aplikasi

Sejak berdirinya Perpustakaan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2004 telah

menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan secara sederhana yaitu

TIK sebagai Sistem Manajemen Perpustakaan/otomasi perpustakaan. Selanjutnya pada

tahun 2006  bersamaan dengan pembangunan sistem informasi lainnya, Mahkamah

Konstitusi bekerjasama dengan konsultan pengembang teknologi informasi

mengembangkan sistem informasi perpustakaan (Simpus). Sistem ini berbasis pada sistem

pengkatalogan internasional atau Machine-Readable Cataloging (MARC) yang disepakati

sebagai suatu sistem yang memiliki fasilitas catatan bibliografis sebagai cantuman

pengkatalogan standar internasional, penyimpanan dan sistem temu balik dan  fasilitas

manajerial perpustakaan. Pada sistem perpustakaan ini selain terbangunya database koleksi

perpustakaan, juga sistem sirkulasi dapat dioperasikan.

Dalam rangka membangun jejaring katalog bersama dengan perpustakaan lain dan
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dalam rangka menuju sistem aplikasi perpustakaan yang berstandar, maka pada tahun 2018

Mahkamah Konstitusi mulai bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional melalui

penandatangan kerjasama/MoU menyepakati kerjasama bidang SDM, fasilitas dan

teknologi. Sebagai tindaklanjut kerjasama bidang teknologi, perpustakaan Mahkamah

Konstitusi mengadopsi sistem perpustakaan yang dibangun oleh Perpustakaan Nasional

yaitu aplikasi INLISLite yang diharapkan sistem perpustakaan lebih mutakhir.

INLISLite dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh Perpustakaan Nasional RI

dalam rangka menghimpun koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional

Indonesia, disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia. INLISLite

versi 3 dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan

untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan

digital/mengelola dan melayankan koleksi digital.

Karakteristik INLISLite Versi 3.0 mengikuti standar metadata MARC (Machine

Readable Cataloguing) dalam pembentukan katalog digitalnya, berbasis web (webbased

application software), di mana dalam pengoperasiannya menggunakan aplikasi browser

internet yang umum digunakan untuk menjelajahi informasi di internet. Sehingga dapat

dioperasikan secara bersamaan dalam satu waktu secara simultan (multi user ready) dan

bebas pakai/gratis (freeware dan opensource).

Penerapan INLISLite di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi dimulai pada tahun 2019

sampai 2022 yang dimulai dengan pemetaan, analisa, survey, diskusi, intalasi aplikasi,

migrasi data, uji coba, evaluasi dan pengoperasian aplikasi dalam pengelolaan layanan

perpustakaan. 

Hasil uji coba dan evaluasi aplikasi sampai pertengan 2022, perpustakaan Mahkamah

Konstitusi sudah dapat menerima manfaat dari penerapan INLISLite dalam pengelolaan

perpustakaan. Sehingga program kerjasama yang terkait dengan penerapan INLISLite akan

terus dilaksanakan dan dikembangkan dengan tetap menyesuaikan grand  design

www.mkri.id


pengembangan ICT di Mahkamah Konstitusi. 

7.2    Peralatan Teknologi

Peralatan teknologi yang dimaksud adalah tentang perangkat keras/ hardaware yang

mendukung sistem aplikasi di perpustakaan, diantaranya:

1. Personal computer unit, yang digunakan untuk operasional kerja pustakawan, alat

baca katalog perpustakaan, alat penelusuran informasi dan layanan sirkulasi.

2. Ipad atau Tablet, yang digunakan untuk fasilitas buku tamu, layanan baca ditempat

dan alat penelusuran koleksi digital dan ebook.

3. Laptop, yang digunakan untuk fasilitasi pemustaka baca ditempat, penelusuran

informasi dan diskusi/presentasi.

4. Printer dan scanner buku/dokumen sebagai peralatan penunjang pekerjaan

katalogisasi dan labelisasi koleksi.

5. Pemindai/scanner barcode untuk menunjang pekerjaan layanan sirkulasi

(peminjaman dan pengembalian koleksi)
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6. Alat pengaman koleksi perpustakaan berupa gerbang pengaman dan chip

penyimpan data koleksi digunakan untuk memudahkan dalam pengawasan dan

pengamanan aset koleksi, ipad dan laptop.
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BAB VIII

ORGANISASI PROFESI DAN KELEMBAGAAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

Secara umum pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu

pengetahuan atau keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut

harus mengikuti pelatihan atau pendidikan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya

dengan baik.

Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut:

• Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan,

dimana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau

pengalaman.

• Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para

profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi.

• Dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di

atas kepentingan pribadi.

• Seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan

sesuai profesinya.

• Pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di

bidang tertentu.

Pustakawan sebagai profesi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

tentang Perpustakaan (UU, 43, 2007) bahwa 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. Jadi terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam pekerjaan profesi yaitu

kompetensi serta tugas dan tanggung jawab yang diemban.
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Dalam rangka menjaga profesionalisme (kompetensi) dan integritas (tanggungjawab)

maka Mahkamah Konstitusi perlu memperhatikan sumber daya manusia di Perpustakaan

(Pustakawan) dengan memfasilitasi pustakawan tergabung dalam organisasi profesi.

Suatu organisasi profesi dapat mengembangkan dan memajukan profesi, memantau

dan memperluas bidang gerak profesi, menghimpun dan memberikan kesempatan kepada

semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan

profesi. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan globalisasi, para profesional pun harus

mampu menjalin interaksi dengan para professional lain dalam dan luar lembaga

Mahkamah Konstitusi. Melalui organisasi profesi, interaksi itu tentu akan semakin

terwujud. 

8.1 Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan pada tanggal 7 Juli 1973 dalam

Kongres Pustakawan Indonesia yang melahirkan wadah tunggal pustakawan Indonesia,

yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia. Ikatan Pustakawan Indonesia didirikan untuk

meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia melalui pengembangan Pusat

dokumentasi dan informasi dalam pengabdian dan pengamalan keahliannya untuk bangsa

dan negara RI, serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kompetensi pustakawan yang diperlukan pada era 4.0, diataranya adalah (1)

Kemampuan riset mendalam mengenai Bibliometrik, (2) pemahaman mengenai struktur

metadata dan pengetahuan luas di bidang teknologi, (3) kemampuan komunikasi yang baik.

Kata kuncinya adalah pustakawan dapat berkreativitas dalam upaya meningkatan literasi

masyarakat dan pustakawan didorong mencerdaskan masyarakat.

Pustakawan Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2006 sudah tergabung dalam

kenggotaan profesi ini sebagai bentuk tanggungjawab moril dan upaya untuk meningkatkan

kompetensi. Oleh sebab itu keterlibatan pustakawan Mahkamah Konstitusi dalam
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keanggotaan profesi ini perlu terus didukung oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga

penaungnya.

8.2 Ikatan  Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII)

Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) merupakan

organisasi profesi yang menghimpun seluruh Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi di

Indonesia. ISIPII didirikan pada tanggal 23 Maret 2006 di Jakarta yang bertujuan untuk:

1. Mengembangkan dan memajukan Ilmu (bidang) Informasi dan Perpustakaan sebagai

ilmu pengetahuan maupun profesi.

2. Memberikan perlindungan kepada anggotanya dan masyarakat pengguna jasa

perpustakaan dan informasi.

3. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan anggota.

4. Meningkatkan kesejahteraan informasi bagi umat manusia khususnya Indonesia.

8.3 Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI)

Selain pustakawan tergabung dalam organisasi profesi, perpustakaan Mahkamah

Konstitusi juga menjadi bagian keanggotaan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia

(FPKI). Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) didirikan pada tanggal 7 November

2000 hasil Musyawarah Nasional Seminar Ilmiah Forum Perpustakaan Khusus (FPK),

sebagai tindak lanjut hasil Forum Komunikasi Pembinaan Perpustakaan Khusus (FKPPK),

yang diselenggarakan pada tanggal 9-10 November 1999. Melalui pertemuan professional

ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk meningkatkan kerjasama antar perpustakaan

khusus secara optimal. Dalam perkembangannya FPKI akan menjalin sinergi antara semua

jenis perpustakaan khusus, baik di instansi pemerintahan maupun swasta dan bersama

dengan asosiasi lainnya bekerjasama demi perkembangan dunia kepustakawanan yang lebih

baik.
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Sebagai perpustakaan yang bernaung dibawah lembaga Mahkamah Konstitusi, maka

perpustakaan Mahkamah Konstitusi sejak berdirinya sudah tergabung dengan FPKI. Sesuai

dengan tujuan forum, perpustakaan berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang

diselenggarakan oleh FPKI guna meningkatkan kerjasama antar perpustakaan lembaga

dalam hal pengelolaan perpustakaan. Oleh sebab itu keterlibatan perpustakaan Mahkamah

Konstitusi dalam keanggotaan forum ini perlu terus didukung oleh Mahkamah Konstitusi

dalam meningkatkan kompetensi.

www.mkri.id


BAB IX

AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

9.1   Akreditasi Perpustakaan

Dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 27

mengamanatkan bahwa Perpustakaan Khusus diselenggarakan sesuai dengan standar

nasional perpustakaan. Dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat,

perpustakaan diharapkan memberikan layanan minimal sesuai dengan Standar Nasional

Perpustakaan (SNP) yang tertuang dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor

14 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. 

Penerapan SNP, dilakukan melalui kegiatan akreditasi perpustakaan. Produk/jasa,

proses, sistem dan personel dalam lingkup perpustakaan yang telah memenuhi

ketentuan/spesifikasi teknis dalam standar yang diacu dapat diberikan sertifikat melalui

proses akreditasi perpustakaan. 

Akreditasi adalah prosedur yang digunakan oleh lembaga yang berwenang dalam

memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi mempunyai kemampuan untuk

melakukan kegiatan tertentu. Lembaga yang telah diakreditasi akan diberikan sertifikat.

Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh

lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah

memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Lembaga yang

memiliki hak melakukan kegiatan akreditasi perpustakaan dan mengeluarkan sertifikat

akreditasi perpustakaan adalah Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional (LAP-N). 

Proses penyelenggaraan akreditasi perpustakaan dilakukan melalui penilaian terhadap

9 (sembilan) komponen penilaian akreditasi perpustakaan. Kesembilan komponen

akreditasi perpustakaan tersebut berlaku untuk semua jenis perpustakaan yang akan

diakreditasi, meliputi: 
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1. Layanan 

2. Kerjasama 

3. Koleksi 

4. Pengorganisasian bahan perpustakaan 

5. Sumber daya manusia 

6. Gedung/ruang, sarana prasarana 

7. Anggaran 

8. Manajemen perpustakaan 

9. Perawatan koleksi perpustakaan 

Akreditasi Perpustakaan terhadap semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh

Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional (LAP-N). Akreditasi perpustakaan dilakukan

dengan meninjau langsung ke lapangan terhadap kondisi perpustakaan yang bersangkutan

dan melakukan penilaian terhadap setiap komponen akreditasi perpustakaan. Besarnya nilai

setiap unsur akreditasi perpustakaan dihitung berdasarkan perkalian bobot setiap komponen

dengan hasil penilaian. 

Prosedur akreditasi merupakan proses pemeriksaan, pengujian, dan penilaian oleh

LAP-N terhadap berkas usulan akreditasi yang diajukan sehingga menghasilkan sebuah

nilai akreditasi yang menggambarkan kondisi sebuah perpustakaan. 

Dilihat dari komponen diatas, perpustakaan Mahkamah Konstitusi layak untuk

mendapatkan penilaian akreditasi dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Karena

semua komponen yang dijadikan bahan pertimbangan penialain akreditasi sudah dipenuhi

sesuai dengan standar nasional perpustakaan khusus.

9.2    Sertifikasi pustakawan

Sertifikasi Pustakawan merupakan proses standardisasi kompetensi yang dilakukan

sesuai amanah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Sertifikasi Pustakawan adalah

proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis melalui prosedur yang baku
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dan mengacu pada standar kompetensi yang berlaku. Adapun tujuan sertifikasi profesi

adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses

pembelajaran baik formal, nonformal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja 

Sertifikasi kompetensi ditujukan bagi tenaga pengelola perpustakaan yaitu

pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang memenuhi persyaratan. Sertifikasi

kompetensi pustakawan merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan

secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar

kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau Internasional. Sertifikasi diperlukan karena

tuntutan kualitas dan keamanan produk dan jasa, tuntutan persaingan global. Pelaksanaan

Sertifikasi ini dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh Perpustakaan

Nasional bersama dengan Asosiasi Profesi Pustakawan dan telah mempunyai lisensi dari

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selaku otoritas penyelenggara sertifikasi profesi

di Indonesia. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan adalah bukti pengakuan negara

terhadap kompetensi seseorang atas suatu keahlian tertentu yang mengacu pada standar

kompetensi yang berlaku yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Berikut persyaratan dasar dalam mengikuti Sertifikasi Pustakawan;

1. Minimal pendidikan D2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi, dan/atau

2.  Memiliki Sertifikat Berbasis Kompetensi Sesuai Klaster yang diambil, dan/atau

3. Tenaga Kerja sebagai Pustakawan yang telah bekerja minimal 2 (dua) tahun secara

berkelanjutan

Merujuk peraturan dan keterangan diatas, maka pustakawan Mahkamah Konstitusi

sudah layak untuk mengikuti sertifikasi dan mendapatkan sertifikat profesi pustakawan

yang  sesuai dengan standar nasional yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

sekaligus dapat menjadi bukti bahwa pengelolaan perpustakaan Mahkamah Konstitusi

sudah dikelola secara professional.
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BAB X

PENUTUP

Buku pedoman penyelenggaraan ini merupakan salah satu alat acuan dalam

penyelenggaraan perpustakaan di Mahkamah Konstitusi dan menjadi dokumen resmi

lembaga yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja

(SOTK), penyusunan perancangan anggaran, penyusunan target kinerja dan dalam

pengambilan kebijakan pimpinan.

 Diharapkan pedoman ini dapat memperkuat organisasi perpustakaan sebagai unit

yang berkontribusi tinggi pada lembaga dan memiliki otoritas pengelolaan organisasi

perpustakaan dan anggaran tersendiri. Diharapkan pula dengan adanya pedoman ini dapat

meningkatkan kualitas layanan perpustakaan khususnya layanan internal lebih efektif, tepat,

mudah dan cepat. Dan untuk mengimbangi perkembangan lembaga, maka pedoman

perpustakaan ini dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan sesuai

perkembangan tersebut. 

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH
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