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Pelaksanaan kegiatan perpustakaan oleh para pustakawan harus sesuai dengan ketentuan yang baku. 
Salah satu ketentuan pelaksanaan kegiatan perpustakaan adalah sebagaimana yang tersusun dalam buku 
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tanpa menggunakan peraturan ini para pustakawan 
tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai ketentuan baku untuk memperoleh nilai angka 
kredit pada tiap kegiatannya. 

Buku ini terdiri dari VII bab, yaitu: I. Pendahuluan, II. Jabatan Fungsional Pustakawan, III. Kegiatan 
Pustakawan, IV. Pembinaan Karier Pustakawan, V. Angka Kredit Pustakawan dan VI. Tim Penilai 
Pustakawandan serta VII. Ketentuan Peralihan. Pada bab I pendahuluan menjelaskan tentang payung hukum 
jabatan fungsional pustakawan dan angka kereditnya. Pada bab II menjelaskan pengertian dan jenjang 
jabatan, pangkat dan angka kedit. Bab III merinci unsur kegiatan, tugas pokok dan butir kegiatan jabatan 
fungsional pustakawan ketrampilan maupun keahlian.  

Bab IV menjelaskan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan, alih jabatan, kenaikan 
pangkat/jabatan, sampai dengan peningkatan kemampuan pustakawan.  Bab V menjelaskan ketentan 
tentang perhitungan angka kredit, Daftar Usul Penetapan angka kredit (DUPAK), penerimaan DUPAK oleh 
sekretariat tim penilai dan penilaian angka kredit. Bab VI menjelaskan tugas tim penilai, susunan keanggotaan 
tim penilai, pembentukan tim penilai dan anggaran tim penilai. Bab VII tentang ketentuan peralihan.  

Selain itu buku ini dilengkapi dengan indeks dan daftar lampiran.  Indeks buku adalah istilah atau kata 
penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman tempat 
istilah atau kata tersebut ditemukan, sedangkan daftar lampiran merupakan dokumen tambahan yang 
ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama. Lampiran pada buku ini berupa laporan kegiatan, panduan 
pustaka, formulir, surat, rincian kegiatan dan  daftar. 

Kelebihan buku peraturan ini adalah buku pedoman terlengkap yang merupakan salah satu pedoman 
untuk melaksanakan butir kegiatan perpustakaan dan  menentukan kenaikan pangkat serta jabatan seorang 
pejabat fungsional pustakawan, menentukan legalitas sekretariat dan tim penilai serta keabsahan hasil 
penilain tim penilai jabatan fungsional pustakawan.  Kelemahan buku peraturan ini belum sepenuhnya 
dilengkapi dengan contoh-contoh atau form-form bukti fisik kegiatannya sehingga pustakawan merasa 
kesulitan dalam menyusun laporan kegiatannya. Saran pada edisi refisinya agar lebih dilengkapi lagi dengan 
contoh-contoh dan form-form bukti fisiknya. 
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Penyelenggaran perpustakaan oleh para pustakawan minimal harus  sesuai dengan pedoman  yang 

disepakati. Salah satu pedoman penyelenggaran perpustakaan di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan adalah Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan 2016. Berpedoman pada buku ini diharapkan 
dalam perpustakaan terdapat kesamaan persepsi dalam penyelenggaraannya, selain itu terwujudnya 
peningkatan kemampuan dan keseragaman dalam proses pengambilan keputusan serta terbentuknya suatu 
iklim penyelenggaraan perpustakaan yang serasi, selaras, dinamis dan memenuhi ketentuan minimal dalam 
penyelenggaraan perpustakaan. 
 Buku pedoman ini berisi Bab 1. Pendahuluan, Bab 2. Definisi istilah-istilah kepustakawanan, Bab 3. 
Sumber daya manusia perpustakaan, Bab 4. Sarana dan prasarana perpustakaan, Bab 5. Pendayagunaan 
perpustakaan, Bab 6. pelayanan perpustakaan dan Bab 7. Pengembangan koleksi perpustakaan Serta Bab 8. 
Penutup. Pada Bab. 3 Sumber Daya Manusia Perpustakaan diuraiakan mengenai komposisi sumber daya 
manusia, pengembangan sumber daya manusia, manajemen dan pembinaan sumber daya manusia. 
 Pada Bab 4. Sarana dan Prasarana Perpustakaan diuraikan mengenai teknologi informasi dan 
komunikasi, perlengkapan dan gedung serta ruangan. Pada Bab 5. Pendayagunaan Perpustakaan diruaikan 
mengenai pembangunan dan pembinaan perpustakaan, pemasyarakatan perpustakaan, pembinaan dan 
kerjasama jaringan perpustakaan,serta peningkatan dan pengembangan jasa perpustakaan. Pada 6. 
Pelayanan Perpustakaan, diuraikan mengenai waktu pelayanan dan sistem layanan. Pada Bab 7. 
Pengembangan koleksi perpustakaan, diuraikan mengenai  koleksi dasar, jenis dan penambahan koleksi, 
pengadaan bahan pustaka dan pengolahan bahan pustaka, pemeliharaan serta pelestarian. 

Mengacu pada buku pedoman ini penyelenggaraan perpustakaan diharapkan dapat dilaksanakan 
secara optimal mulai dari pemahaman istilah-istilah kepustakawanan, ketersediaan sumber daya manusia 
perpustakaan baik kuantitas maupun kompetensinya, sarana dan prasarana yang memadai, optimalisasi  
pendayagunaan dan pelayanan perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan. Dengan demikian 
target utama kepuasan pemustaka dapat tercapai. 

Kelebihan buku ini adalah merupaka buku pedoman peratama yang berusaha  menyamakan 
persepsi pustakawan khususnya lingkup Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Badan 
Penelitian dan  Pengembangan Kelautan dan Perikanan umumnya lingkup Badan Riset dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kelemahan buku ini belum 
sepenuhnya berpedoman pada kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang 
Perpustakaan 
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Saat ini upaya penyelenggaraan perpustakaan berbasis digital dan internet adalah menjadi suatu 
keharusan. Namun demikian upaya membangun perpustakaan berbasis digital dan internet ini relatif 
bukanlah hal yang mudah. Berpedoman pada buku ini diharapkan para pustakawan dapat membangun 
koleksi digitalnya serta menampilkannya dengan cara yang efektif baik pada jaringan lokal maupun pada 
jaringan internet. 
 Pada buku ini dibahas lima aspek digitalisasi dokumen yaitu: Bab 1.  Perpustakaan Digital,  Bab 2. 
Pembuatan Dokumen Digital, Bab 3. Mengelola Dokumen PDF, Bab 4. Basis Data Bab 5. Winisi Untuk Basis 
Data, Bab 6.  Pengembangan Metadata Dan Sistem Temu Balik Menggunakan XML Dan Program Sendiri, dan 
Bab 7. Distribusi Dokumen Digital. Pada Bab 1. Diuraikan mengenai definisi perpustakaan digital, kelebihan 
perpustakaan digital, koleksi perpustakaan digital dan issu hak cipta pada perpustakaan digital. 
 Pada Bab 2. Diuraikan mengenai persiapan pembuatan dokumen digital, tahapan scanning 
dokumen, prosedur pemindaian langsung ke PDF, memindai menggunakan fasilitas OCR, pemindaian OCR ke 
MS-Word, membuat dokumen PDF dari MS-Word, membuat dokumen PDF dengan acrobat 7, membuat 
dokumen PDF dari beragam file. Bab 3. Menguraikan mengenai cropping, memutar posisi halaman, 
menghapus halaman, menggabung halaman ke dokumen FDF, memisah dokumen PDF, membuat bookmark, 
memberi password pada dokumen PDF, proteksi dokumen PDF lainnya. 
 Bab 4. Menguraikan mengenai batasan data dan informasi, elemen data dan ruas serta berkas, basis 
data, kegunaan basis data, pengelolaan basis data secara manual, pengelolaan basis data dengan komputer, 
kegiatan manajemen data, keuntungan menerapkan komputer. Bab 5. Menguraikan CD untuk instalasi 
winisis, multimedia, fitur winisis, menginstal winisis pertama kali, menjalankan winisis, membuat basis data 
baru, entri data baru, mengubah format tampilan, menampilkan abstrak, penelusuran data, pencetakan data. 
Bab 6. Menguraikan mengenai membuat dokumen HTML dan XML, word wide web, menulis dokumen HTML, 
menulis dokumen XML. Bab 7 menguraikan distribusi dokumen digital. 
 Kelebihan buku ini adalah bersifat praktis berbeda dengan buku-buku mengenai perpustakaan 
digital lainnya yang lebih banyak kepada aspek toeritis, kelemahan buku ini seperti yang disampaikan 
penulisnnya sendiri adalah tidak menuliskan perbandingan dengan software-software lain pengelola 
perpustakaan digital. Akhirnya penulis buku ini berharap dengan berpedoman pada buku ini para pembaca 
dapat membangun koleksi perpustakaan digitalnya serta menampilkannya dengan cara yang efektif baik pada 
jaringan lokal maupun pada jaringan internet. 
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Dalam kata pengantarnya penyusun menuliskan bahwa sudah sejak dipenghujung tahun 1990an fenomena 
perpustakaan digital berbasis internet dan web berkembang, yang memicu semangat penerapan teknologi 
informasi di bidang perpusdokinfo serta menimbulan peluang dan tantangan institusi penghimpun, pengelola 
dan penyedia informasi. Perpustakaan digital merupakan kesinambungan sekaligus perubahan dalam 
kehendak manusia untuk membangun peradaban berbasis pengetahuan dan informasi secara turun 
temurun. Kesinambungan sekaligus perubahan tersebut menimbulkan paradoks yang dapat menimbulkan 
kegamangan dan kesimpangsiuran.  
 Buku ini bermaksud untuk menengahi berbagi kegamangan dan lesimpngsiuran tersebut dengan 
mencari pemahaman bersama dan menyelaraskan berbagai kata, istilah dan konsep yang dipakai oleh 
berbagai bidang yang berbeda. Buku yang diberi judul “ Perpustakaan Digital Dari A Sampai Z” ini diawali 
dengan penjelasan mengenai istilah yang diawali dengan huruf A yaitu “Abstrak” dan diakhiri dengan 
penjelasan istilah yang diawali dengan huruf Z, yaitu ”Z39.50”. 
 Sebelumnya menjelaskan berbagai kata, istilah dan konsep yang dipakai, penulis menjelaskan 
tentang pengertian perpustakaan digital. Penulis mengutip salah satu definisi perpustakaan digital dari Digital 
Library Federation, yaitu: Perpustakaan digital adalah organisasi yang menyediakan sumberdaya, termasuk 
pegawai yang terlatih khusus, untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, 
menjaga integritas dan memastikan keutuhan karya digital, sedemikian rupa sehingga  koleksi tersedia dan 
terjangkau secara ekonomis oleh sebuah atau sekumpulan komunitas yang membutuhkannya. Definisi 
tersebut menurut penulis menegaskan bahwa perpustakaan digital sesungguhnya merupakan upaya yang 
terorganisir dalam memanfaatkan teknologi yang ada bagi keperluan masyarakat penggunanya. 
 Lebih jauh penulis menggambarkan bahwa perpustakaan digital sebagai sebuah kerangka dengan 
tiga pilar, yaitu: Digital library (DL), Digital library system (DLS), Digital library management system (DLMS). 
Perpustakaan digtal juga mengandung hubungan sosial yang melibatkan empat pelaku utama, yaitu:          DL 
end-users, DL designers, DL system administrators, DL application develovers. Akhirnya penulis 
menyampaikan bahwa tiga karakteristik utama perpustakaan digital, yaitu: pertama memakai teknologi yang 
mengitegrasikan kemampuan menciptakan, mencari dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk di 
dalam sebuah jaringan digital yang tersebar luas, kedua memiliki koleksi yang mencakup  data dan meta data, 
ketiga mencakup kegiatan mengoleksi dan mengatur sumber daya digital. 
 Kelebihan buku ini adalah memuat sangat lengkap istilah-istilah perpustakaan digital sehingga dapat 
lebih menyamakan persepsi dari para pustakawan, kelemahannya adalah masih banyak istilah yang 
memerlukan penjelasan yang lebih spesifik untuk lebih menambah pemahaman para pustakawan 
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Masih banyaknya kesimpangsiuran tentang Perpustakaan Digital di Indonesia, salah satunya 
sebabnya, kurangnya diskusi tentang ini. Menurut penulis, untuk itu buku ini disusun supaya ada diskusi 
lanjutan menuju pemahaman yang benar tentang perpustakaan digital ini. Buku ini terdiri dari delapan bab,  
bab pertama Perpustakaan Digital dan Kepustakawanan, intinya perpustakaan digital salah satu jenis 
perpustakaan juga, yang memastikan pengetahuan dapat diakses pemustaka sebanyak mungkin, semudah-
mudahnya  dalam tempo sesingkat-singkatnya. Secara rinci terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Kepustakawanan, 
Benang Merah Kesinambungan dan Sebuah Teknologi Pikiran. 

Bab Kedua Model Dasar Digitalisasi Perpustakaan, mengajak pemustaka melihat trasdisi 
kepustakawanan yang  dipertahankan dan paradigma baru yang diadopsi. Secara rinci terdiri dari empat sub 
bab,yaitu: Ranah SISTEM, Model DELOS, Model OAIS dan Objek Digital. Bab ketiga Digitalisasi dan Simpanan 
Pengetahuan bersama dan keempat Koleksi dan Aset Digital, perpustakaan adalah institusi andalan 
penghimpun dan penjaga pengetahuan, pengetahuan tak terbelenggu oleh teknologi justru terbebaskan; 
dapat diakses kapan saja, koleksi digital menjadi aset dan modal pengembangan diri berbasis pengetahuan. 
Secara rinci bab tiga terdiri dari tiga sub bab, yaitu Komunitas Online dan Pengetahuan Bersama, Prinsip-
Prinsip Trusted Repository dan Fenomena Institutional Repository, sedangkan  bab keempat terdiri dari 
Koleksi Online, Memiliki daya dan/atau Menyediakan, Ragam Akses dan Aneka Aset.  

Bab kelima Metadata, Bahasa dan Komunikasi, merupakan jembatan bab keempat dan keenam, bab 
ini berkaitan dengan peran perpustakaan digital dalam penggunaan pengetahuan bersama berbasis 
komunikasi. Bab lima secara rinci terdiri dari empat sub bab, Data, Metadata dan Pengetahuan, Metadata 
dan keterwakilan, Komunikasi dan Skema Metadata, Penerapan Skema Metadata. Bab keenam Digitasi dan 
dan Pelestarian Pusaka, tentang pusaka digital yaitu menjaga dan menghimpun agar dapat dipakai berbagai 
keperluan. Bab enam secara rinci terdiri dari empat sub bab, Pusaka Digital, Pelestarian Digital, Aneka Format 
Digital, Metadata untuk Pelestarian, dan Pelestarian dan Content Management System.  

Bab ketujuh Perpustakaan Hibrida dan Skenario Pengembangan,  Bab tujuh secara rinci terdiri dari 
tiga sub bab, Berbagai Skenario Pengembangan, Otomasi Sebagai Titik Awal, Sistem Terintegrasi dan 
Masyarakat Pemakai. Bab  kedelapan Desain, Profesi Informasi dan Infrastruktur, pengembangan 
perpustakaan digital sebagai upaya terencana dan konstekstual tidak semata sebagai langkah penerapan 
teknologi melainkan juga sebagai bagian dari rekayasa sosial budaya yang selain visioner juga realistis melihan 
keadaan. Bab delapan ini secara rinci terdiri dari lima sub bab, Metodologi Pengembangan sistem, 
Metodologi “LUNAK”, Disain Kontekstual, Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Teknologi Informasi. 
 Kelebihan buku ini adalah memuat sangat lengkap fenomena tentang perpustakaan digital sehingga 
para pustakawan dapat lebih dan terus mengembangkannya, kelemahannya hanya pada kualitas beberapa 
ilustrasi gambar yang kurang jelas. 
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Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi menyebakan semakin beragamnya kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Pustakawan. Dengan demikian Tim Penilai Pustakawan membutuhkan suatu 
pedoman yang lebih rinci dalam melakukan penelitian dan penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Krdit 
(DUPAK) Pustakawan. Buku Pedoman Penilaian Angka Kredit Unsur Pelayanan Perpustakaan ini memuat 
penjelasan rinci mengenai cakupan kegiatan, titik kritis dan cara penilaian butir-butir krgiatanb dalam unsur 
pelayanan perpustakaan. 

Buku ini terdiri dari VII bab, yaitu: I. Pendahuluan, II. Jabatan Fungsional Pustakawan, III. Kegiatan 
Pustakawan, IV. Pembinaan Karier Pustakawan, V. Angka Kredit Pustakawan dan VI. Tim Penilai 
Pustakawandan serta VII. Ketentuan Peralihan. Pada bab I pendahuluan menjelaskan tentang payung hukum 
jabatan fungsional pustakawan dan angka kereditnya. Pada bab II menjelaskan pengertian dan jenjang 
jabatan, pangkat dan angka kedit. Bab III merinci unsur kegiatan, tugas pokok dan butir kegiatan jabatan 
fungsional pustakawan ketrampilan maupun keahlian.  

Bab IV menjelaskan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan, alih jabatan, kenaikan 
pangkat/jabatan, sampai dengan peningkatan kemampuan pustakawan.  Bab V menjelaskan ketentan 
tentang perhitungan angka kredit, Daftar Usul Penetapan angka kredit (DUPAK), penerimaan DUPAK oleh 
sekretariat tim penilai dan penilaian angka kredit. Bab VI menjelaskan tugas tim penilai, susunan keanggotaan 
tim penilai, pembentukan tim penilai dan anggaran tim penilai. Bab VII tentang ketentuan peralihan.  

Selain itu buku ini dilengkapi dengan indeks dan daftar lampiran.  Indeks buku adalah istilah atau kata 
penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman tempat 
istilah atau kata tersebut ditemukan, sedangkan daftar lampiran merupakan dokumen tambahan yang 
ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama. Lampiran pada buku ini berupa laporan kegiatan, panduan 
pustaka, formulir, surat, rincian kegiatan dan  daftar. 

Buku peraturan inilah yang merupakan salah satu pedoman untuk melaksanakan butir kegiatan 
perpustakaan,  menentukan kenaikan pangkat dan jabatan seorang pejabat fungsional pustakawan, 
menentukan legalitas sekretariat dan tim penilai serta keabsahan hasil penilain tim penilai jabatan fungsional 
pustakawan.  Kelebihan buku ini adalah memuat lebih rinci bukti fisik butir-butir kegiatan unsur pelayanan 
perpustakaan, Kekurangan buku peraturan ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan contoh-contoh atau 
form-form bukti fisik kegiatannya sehingga pustakawan merasa kesulitan dalam menyusun laporan 
kegiatannya. Saran pada edisi refisinya agar lebih dilengkapi lagi dengan contoh-contoh dan form-form bukti 
fisiknya. 
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Pelaksanaan kegiatan promosi perpustakaan adalah merupakan kesatuan utuh dengan kegiatan 
perpustakaan lainnya. Oleh karena itu para pustakawan harus melakukannya sesuai dengan ketentuan yang 
baku. Salah satu ketentuan pelaksanaan kegiatan perpustakaan adalah sebagaimana yang tersusun dalam 
buku Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk 
Teknis Jabatan fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.  

Sebagai bagian dari rangkaian utuh kegitan perpustakaan, promosi merupakan ujung tombak kegiatan 
perpustakaan, oleh karena itu maju mundurnya layanan pemustaka salah satunya tergantung pada kualitas 
promosi. Dalam upaya optimalisasi promosi perpustakaan inilah pengarang menyusun buku Promosi 
Perpustakaan. 

Buku ini terdiri dari VI bab, yaitu: I. Pendahuluan, II. Konsep Dasar Promosi Perpustakaan, III. Sasaran 
Promosi Perpustakaan, IV. Eleman dan Teknik Promosi, V. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Citra 
Perpustakaan dan VI. Penerapan Layanan Prima di Perpustakaan. Pada bab I. Berisi Latar Belakang Penulisan, 
bab II. Menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuan, manfaat promosi Perpustakaan, Promosi sebagai 
kegiatan komunikasi, Promosi di Perpustakaan dan Bauran Pemasaran untuk Perpustakaan. 

Pada bab III Menguraikan tentang Kelompok Pemustaka Berdasarkan Jenis Perpustakaan dan  Kelompok 
Pemustaka berdasarkan umur. Bab III merinci .  

Bab IV menjelaskan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan, alih jabatan, kenaikan 
pangkat/jabatan, sampai dengan peningkatan kemampuan pustakawan.  Bab V menjelaskan ketentan 
tentang perhitungan angka kredit, Daftar Usul Penetapan angka kredit (DUPAK), penerimaan DUPAK oleh 
sekretariat tim penilai dan penilaian angka kredit. Bab VI menjelaskan tugas tim penilai, susunan keanggotaan 
tim penilai, pembentukan tim penilai dan anggaran tim penilai. Bab VII tentang ketentuan peralihan.  

Selain itu buku ini dilengkapi dengan indeks dan daftar lampiran.  Indeks buku adalah istilah atau kata 
penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman tempat 
istilah atau kata tersebut ditemukan, sedangkan daftar lampiran merupakan dokumen tambahan yang 
ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama. Lampiran pada buku ini berupa laporan kegiatan, panduan 
pustaka, formulir, surat, rincian kegiatan dan  daftar. 

Kelebihan buku peraturan ini adalah buku pedoman terlengkap yang merupakan salah satu pedoman 
untuk melaksanakan butir kegiatan perpustakaan dan  menentukan kenaikan pangkat serta jabatan seorang 
pejabat fungsional pustakawan, menentukan legalitas sekretariat dan tim penilai serta keabsahan hasil 
penilain tim penilai jabatan fungsional pustakawan.  Kelemahan buku peraturan ini belum sepenuhnya 
dilengkapi dengan contoh-contoh atau form-form bukti fisik kegiatannya sehingga pustakawan merasa 
kesulitan dalam menyusun laporan kegiatannya. Saran pada edisi refisinya agar lebih dilengkapi lagi dengan 
contoh-contoh dan form-form bukti fisiknya. 
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Pelaksanaan kegiatan perpustakaan oleh para pustakawan harus sesuai dengan ketentuan yang baku. 
Salah satu ketentuan pelaksanaan kegiatan perpustakaan adalah sebagaimana yang tersusun dalam buku 
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tanpa menggunakan peraturan ini para pustakawan 
tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai ketentuan baku untuk memperoleh nilai angka 
kredit pada tiap kegiatannya. 

Buku ini terdiri dari VII bab, yaitu: I. Pendahuluan, II. Jabatan Fungsional Pustakawan, III. Kegiatan 
Pustakawan, IV. Pembinaan Karier Pustakawan, V. Angka Kredit Pustakawan dan VI. Tim Penilai 
Pustakawandan serta VII. Ketentuan Peralihan. Pada bab I pendahuluan menjelaskan tentang payung hukum 
jabatan fungsional pustakawan dan angka kereditnya. Pada bab II menjelaskan pengertian dan jenjang 
jabatan, pangkat dan angka kedit. Bab III merinci unsur kegiatan, tugas pokok dan butir kegiatan jabatan 
fungsional pustakawan ketrampilan maupun keahlian.  

Bab IV menjelaskan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan, alih jabatan, kenaikan 
pangkat/jabatan, sampai dengan peningkatan kemampuan pustakawan.  Bab V menjelaskan ketentan 
tentang perhitungan angka kredit, Daftar Usul Penetapan angka kredit (DUPAK), penerimaan DUPAK oleh 
sekretariat tim penilai dan penilaian angka kredit. Bab VI menjelaskan tugas tim penilai, susunan keanggotaan 
tim penilai, pembentukan tim penilai dan anggaran tim penilai. Bab VII tentang ketentuan peralihan.  

Selain itu buku ini dilengkapi dengan indeks dan daftar lampiran.  Indeks buku adalah istilah atau kata 
penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman tempat 
istilah atau kata tersebut ditemukan, sedangkan daftar lampiran merupakan dokumen tambahan yang 
ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama. Lampiran pada buku ini berupa laporan kegiatan, panduan 
pustaka, formulir, surat, rincian kegiatan dan  daftar. 

Kelebihan buku peraturan ini adalah buku pedoman terlengkap yang merupakan salah satu pedoman 
untuk melaksanakan butir kegiatan perpustakaan dan  menentukan kenaikan pangkat serta jabatan seorang 
pejabat fungsional pustakawan, menentukan legalitas sekretariat dan tim penilai serta keabsahan hasil 
penilain tim penilai jabatan fungsional pustakawan.  Kelemahan buku peraturan ini belum sepenuhnya 
dilengkapi dengan contoh-contoh atau form-form bukti fisik kegiatannya sehingga pustakawan merasa 
kesulitan dalam menyusun laporan kegiatannya. Saran pada edisi refisinya agar lebih dilengkapi lagi dengan 
contoh-contoh dan form-form bukti fisiknya. 
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Pelaksanaan kegiatan perpustakaan oleh para pustakawan harus sesuai dengan ketentuan yang baku. 
Salah satu ketentuan pelaksanaan kegiatan perpustakaan adalah sebagaimana yang tersusun dalam buku 
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tanpa menggunakan peraturan ini para pustakawan 
tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai ketentuan baku untuk memperoleh nilai angka 
kredit pada tiap kegiatannya. 

Buku ini terdiri dari VII bab, yaitu: I. Pendahuluan, II. Jabatan Fungsional Pustakawan, III. Kegiatan 
Pustakawan, IV. Pembinaan Karier Pustakawan, V. Angka Kredit Pustakawan dan VI. Tim Penilai 
Pustakawandan serta VII. Ketentuan Peralihan. Pada bab I pendahuluan menjelaskan tentang payung hukum 
jabatan fungsional pustakawan dan angka kereditnya. Pada bab II menjelaskan pengertian dan jenjang 
jabatan, pangkat dan angka kedit. Bab III merinci unsur kegiatan, tugas pokok dan butir kegiatan jabatan 
fungsional pustakawan ketrampilan maupun keahlian.  

Bab IV menjelaskan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan, alih jabatan, kenaikan 
pangkat/jabatan, sampai dengan peningkatan kemampuan pustakawan.  Bab V menjelaskan ketentan 
tentang perhitungan angka kredit, Daftar Usul Penetapan angka kredit (DUPAK), penerimaan DUPAK oleh 
sekretariat tim penilai dan penilaian angka kredit. Bab VI menjelaskan tugas tim penilai, susunan keanggotaan 
tim penilai, pembentukan tim penilai dan anggaran tim penilai. Bab VII tentang ketentuan peralihan.  

Selain itu buku ini dilengkapi dengan indeks dan daftar lampiran.  Indeks buku adalah istilah atau kata 
penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman tempat 
istilah atau kata tersebut ditemukan, sedangkan daftar lampiran merupakan dokumen tambahan yang 
ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama. Lampiran pada buku ini berupa laporan kegiatan, panduan 
pustaka, formulir, surat, rincian kegiatan dan  daftar. 

Kelebihan buku peraturan ini adalah buku pedoman terlengkap yang merupakan salah satu pedoman 
untuk melaksanakan butir kegiatan perpustakaan dan  menentukan kenaikan pangkat serta jabatan seorang 
pejabat fungsional pustakawan, menentukan legalitas sekretariat dan tim penilai serta keabsahan hasil 
penilain tim penilai jabatan fungsional pustakawan.  Kelemahan buku peraturan ini belum sepenuhnya 
dilengkapi dengan contoh-contoh atau form-form bukti fisik kegiatannya sehingga pustakawan merasa 
kesulitan dalam menyusun laporan kegiatannya. Saran pada edisi refisinya agar lebih dilengkapi lagi dengan 
contoh-contoh dan form-form bukti fisiknya. 
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Pelaksanaan kegiatan perpustakaan oleh para pustakawan harus sesuai dengan ketentuan yang baku. 
Salah satu ketentuan pelaksanaan kegiatan perpustakaan adalah sebagaimana yang tersusun dalam buku 
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Tanpa menggunakan peraturan ini para pustakawan 
tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai ketentuan baku untuk memperoleh nilai angka 
kredit pada tiap kegiatannya. 

Buku ini terdiri dari VII bab, yaitu: I. Pendahuluan, II. Jabatan Fungsional Pustakawan, III. Kegiatan 
Pustakawan, IV. Pembinaan Karier Pustakawan, V. Angka Kredit Pustakawan dan VI. Tim Penilai 
Pustakawandan serta VII. Ketentuan Peralihan. Pada bab I pendahuluan menjelaskan tentang payung hukum 
jabatan fungsional pustakawan dan angka kereditnya. Pada bab II menjelaskan pengertian dan jenjang 
jabatan, pangkat dan angka kedit. Bab III merinci unsur kegiatan, tugas pokok dan butir kegiatan jabatan 
fungsional pustakawan ketrampilan maupun keahlian.  

Bab IV menjelaskan tentang pengangkatan pertama dalam jabatan, alih jabatan, kenaikan 
pangkat/jabatan, sampai dengan peningkatan kemampuan pustakawan.  Bab V menjelaskan ketentan 
tentang perhitungan angka kredit, Daftar Usul Penetapan angka kredit (DUPAK), penerimaan DUPAK oleh 
sekretariat tim penilai dan penilaian angka kredit. Bab VI menjelaskan tugas tim penilai, susunan keanggotaan 
tim penilai, pembentukan tim penilai dan anggaran tim penilai. Bab VII tentang ketentuan peralihan.  

Selain itu buku ini dilengkapi dengan indeks dan daftar lampiran.  Indeks buku adalah istilah atau kata 
penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai nomor halaman tempat 
istilah atau kata tersebut ditemukan, sedangkan daftar lampiran merupakan dokumen tambahan yang 
ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama. Lampiran pada buku ini berupa laporan kegiatan, panduan 
pustaka, formulir, surat, rincian kegiatan dan  daftar. 

Kelebihan buku peraturan ini adalah buku pedoman terlengkap yang merupakan salah satu pedoman 
untuk melaksanakan butir kegiatan perpustakaan dan  menentukan kenaikan pangkat serta jabatan seorang 
pejabat fungsional pustakawan, menentukan legalitas sekretariat dan tim penilai serta keabsahan hasil 
penilain tim penilai jabatan fungsional pustakawan.  Kelemahan buku peraturan ini belum sepenuhnya 
dilengkapi dengan contoh-contoh atau form-form bukti fisik kegiatannya sehingga pustakawan merasa 
kesulitan dalam menyusun laporan kegiatannya. Saran pada edisi refisinya agar lebih dilengkapi lagi dengan 
contoh-contoh dan form-form bukti fisiknya. 
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Profil pengelolaan tuna sirip biru selatan (Southern Bluefin Tuna/SBT) ini merupakan dokumen yang 
sangat penting untuk Indonesia, karena memuat data dan informasi mengenai berbagai aspek yang 
mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya ikan berbasis kuota hasil tangkapan, termasuk 
tantangan dan masalah yang dihadapi. Datadan informasi dalam dokumen ini memiliki akurasi yang sangat 
baik karena semua data bersifat primer dan bersumber dari 7.666 formulir catch documentation scheme 
(CDS) yang telah divalidasi sepanjang tahun 2010-2014, terdiri dari 3.833 catch tagging form (CTF) dan 3.833 
catch monitoring form (CMF). 

Selengkapnya buku ini terdiri dari VI bab, yaitu: I. Pendahuluan, II. Keragaan Perikanan SBT Indonesia, 
III. Tantangan dan Permasalahan Indonesia dalam Pengelolaan Tuna Sirip Biru Selatan Berbasis Kuota Hasil 
Tangkapan Sepanjang Tahun 2010-2014, IV. Strategi dan Tantangan Pengelolaan Kuota SBT Tahun 2015, V. 
Upaya Peningkatan Kuota Hasil Tangkapan SBT Indonesia dan VI. Penutup. Pada bab I Pendahuluan terdiri 
dari 3 sub bagian, yaitu menjelaskan tentang Pengelolaan Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna),  
Kuota Global Hasil Tangkapan dan Catch Documentation Scheme.  

Pada bab II Keragaman Perikanan Indonesia, terdiri dari dua sub bagian, sub bagian pertama 
menjelaskan Jumlah kapal tercantum dalam CCSBT Record of Vessel Authorirized to Fish for SBT sub bab 
kedua menjelakan Hasil Tangkapan Tuna Sirip Biru Selatan Indonesia yang terdiri dari Hasil Tangkapan 
Tahunan 2010-2015,  Hasil Tangkapan Tahunan Indonesia Versus Kuota Hasil Tangkapan, Hasil Tangkapan 
Tahunan Berdasarkan Bulan Penangkapan Tahun 2010-2014, Jumlah Formulir CDS yang Divalidasi Tahun 2011 
– 2014, dan Ekspor SBT. Bab III Tantangan dan Permasalahan Indonesia Dalam Pengelolaan Tuna Sirip Biru 
Selatan Berbasis Kuota Hasil Tangkapan Sepanjang Tahun 2010 – 2014, terdiri dari Pengendalian Jumlah Hasil 
Tangkapan Tahunan, Pelaksanaan Catch Documentation Scheme (CDS), Pelaksanaan Logbook Penengkapan 
Ikan, Pelaksanaan Scientific Observer On-Board Program dan Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal 
Perikanan. 

Bab IV Strategi dan Tantangan Pengelolaan Kuota SBT Tahun 2015, terdiri dari dua sub bagian, sub 
bagian pertama Strategi Pengelolaan Kuota SBT Tahun 2015 terdiri dari Distribusi Alokasi Kuota Hasil 
Tangkapan. Pengangkatan Sistem Aplikasi Catch  Documentation Scheme dan Pemantauan Hasil Tangkapan 



Tahun 2015. Sub bagian Kedua Presentasi Sistem Aplikasi CDS, sub bagian ketiga Identifikasi Tantangan 
Pengelolaan Kuota SBT Tahun 2025 yang terdiri dari Loogbook Penangkapan Ikan, Observer On-Board 
Program, dan Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Bab V.  Upaya Peningkatan Kuota Hasil 
Tangkapan SBT Indonesia, terdiri dari tiga sub bagian, sub bagian pertama Mengajukan Updating Proposal 
Peninjauan kembali Kuota Tangkapan Indonesia. Sub bagian kedua Presentase Sistem Aplikasi CDS. Sub 
bagian ketiga Menyusun Compliance Plan, terdiri dari Meningkatkan Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan 
dan Scientific ObserverbOn-Board Program serta Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem 
Pemantauan Kapal Perikanan. Bab VI Penutup 
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Buku ini diterbitkan untuk mengkomunikasikan gagasan pembangunan kelautan dari seorang Rokhmin 
Dahuri sekaligus ceramah kehidupan anak nelayan. Buku ini merupakan gagasan kecil dari gagasan basar yang 
dimiliki Rokhmin Dahuri. Melalui refleksi kehidupannya, Rokhmin berharap, bangsa ini kembali kepada Jiwa 
bahari, belajar dari laut untuk bangkit dari krisis berkepanjangan. 

Selengkapnya buku ini terdiri dari IV bagian, yaitu: Bagian Pertama Jalan Kehidupan, terdiri dari 1. Guru 
Pembuka Masa Depanku, 2. Anak Nelayan Menjadi Insinyur, 3. Meniti Karier Sebagai Dosen, 4. Menjadi 
Nakhoda Departemen Kelautan dan Perikanan, 5. Sisi Lain Kehidupan. Bagian Kedua Jangan Sebut Indonesia 
Bangsa Terpuruk, terdiri dari 1. Indonesia Bangsa Yang Tangguh, 2. Membangun Indonesia dengan Moralitas 
Baru,3. Membangun Ekonomi Berbasis SDA, Penerapan Iptek dan Manajemen Profesional, 3. Mengasah Daya 
Saing Bangsa Menuju Globalisasi. 

  Bagian Ketiga Laut Sebagai Sumber Kemakmuran, terdiri dari 1. Masa Depan Ada di Laut, 2. Bila Kerja 
Keras, Insya Allah Berhasil, 3. Laut Bukan Keranjang sampah, 4. Belajar Dari Kasus Sipadan dan Ligitan, 5. 
Gerakan Makan Ikan dan Pasar Higienis dan 6. Menuju Gerbang Kemakmuran. Bagian Keempat Potret 
Kehidupan, Saya di Mata Kerabat dan Sahabat. 
 


