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PERATTiRA.N PRESIDEN NO. 20 TAHTTN 1961 

. TE(JT.ANG 
TUGAS KE1'1AJIBAN DAN LA.PANG.AN P.EKE?..JAAN ·• 

IDKUME'.~TASI DAN PERPUSTA.Kb..AlJ D.ALAM 
'LJ ilWl('(lNG.A.N '?EN.ER.INT.AH 

· .. -------
PRE~IDEN REPUBLIK nn::ONESIA 

oahwa dianggilp perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang: 

a. tueas-kewaj iba.n d::i.n ~ap~gan pekerjaan Doku.1nentasi d..an Perpus 

takaan dalam lingkungan Pemerintah t 

b. Keser agaman dalali'l sistL~ ~etodik da.n tek:nik Ilokumentasi dan 

Perpustakaan serta keseragaman dalam istilah-istilah yang ber-

Pasal 4 ayat l Undang-undang Dasar; 

Musyawarah Kabinet Ke~jo pada ta.nggal 15 Nopember 1~61 

MEMUTUSKAN 

PER.ATFil.AN PRESIDEN TENT.A..iijG ~TGJ.S - Y...Il.1 JIB . .\N .uAN LAPANG.d.N PEk'ErtJ/~

AN IDKnMEi~il.SI DAN PE:RPUST.AKAA .. ~ DALP..i"i LINGKUNG.AN PE!fo"RINTAH 

:BAB I 
T:ENT.ANG IDKt"JMENTASI 

P"asal 1 

Yang dimakaud dengan "Dokumentasi '' d.alarn Peratura.n Presiden ini 

iala.h Dokurnentasi Pustaka6 

Pasal 2 

( 1). Tu gas ke,..a.j iban :OOkumentasi ialah ~~~.n- l~~;:Jl.Ut_an

ket er~d.A.l~m b_gp~okw:J1e.n ~FS tent~g_p~gget<.JJ.uan 

dalam arti-kata yc.ng luas sebagai bnsil k8giatan manusia 

dan untuk keperlucn itu m~ng-~,µJ,.t~_r;1.!l__."l.!?.r;i.YJ1sun....k.a;t.e~

~an-ket erang"Z° ~~t. 

( 2). Pe.lam tiap-t iap DepP.rtcmen, J awatan dan eme:..·inh.h lainnya 

tugns-kewajiban Ibkumentadi qebaga i dimaksudkan pada ayat 

yang semata-rnata di:.P.erlukan untuk men;yelengg~..rakan t~s

kewa jiba.n d.an pek.erjaan Depc.rtemen 1 Jawatan dan Bad.an Peme 
---------~~~~~~~~~----~~-
rintab lainnya yang bersangkutan. 

f pasal 3 

Doknmentasi m~njalankan pekerja.an-pekerjaan sebagai beri.kut: 

a . rnen;yediakan keterangc;-'1-keterar:.£e: yang di..h.1J.tip, disadur di

terjemabkan, dis~ring, dofoto kopi ateu direkarn dari segala 

dokumen pusta.ka 

1l:i... memberitahuka.n perihal tersedianya keteran£an-keterangan itu; 
I 

o. at as permintaan mcnJ".iSUn suatu dokumen baru sebagai lanjuta..-1 

dari pad.a us2.hc. dima.'\.csudkan pc.da huruf a . 
, 

Pasal 4/ ..... 

I' 

( 
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Pe.sal 4 

(1) Daln.m :nasint;-m8.sing Dep~rtcmen, Jawat-~ darJ. :Ea<l.an Pe;nerintah 

la.innya t:_::;;:>.s-kewajiban dc.n pekerjaan .Dokumentasi sebagai di 

m2ks,Jd.t.:en dalam p2 :;al 2 pas::'.l 3 dijalanka...":. ole..~ ~a-t·..: BaV:_~ 

Dokumentasi. 

(2) ~ir~~~ian Dokumenta£i dala.m organisasi Departemen, Jawa 

tan dan Bad3ll Pcmcrintah lainnya, ditatapkan oleh~~i 
y~ng bersangkutan. 

(3) Bagian Dokumentasi sebagai dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin 

oleh seoreng ~li Dok.J.ment ~U· 
. ' . 

?asal 5 
Sistim 1 metodik dan tckni...1<: Dokumentasi diln2cukan secara s e r agam 

~enur~t ketentu:::.n-ketentuar. yang a.kan ditetapkan lebih lQ.njut. 

oleh Menteri Fcrtamao 

Pas2l 6 

Pinjaman antar a Dep.,,rt •.men dilakukan menurut ketentuan-ketentuan 

yang akan di tetapka..'1 l e oih lanju"t oleh Mer.teri Perla.ma. 

Pasal 7 
I 

Sepanjang bukan untuk k eperluan dinas segala keterangan sebagai 

hasil-K.e::":;j~ Dokumentasi sebagai dirnaksudkan da lam pas.al -3) huruf o 

dape.t diberikan kepada pihak .Luar dengan di~ggcl__p~~#~~g 

besarnya ajca..~ ditetru<kan lebih lanjut oleh Menteri Pertar;s • • 
BAB II 

'I'ENT&~G FERPUSTAKA.Al~ 

Pasal 8 

( l) Tu.gas- kewa.jiban Perpu stcka a,J. ial2.<11 ~en~mpu}.kan, II1&1JYllSUll dan 

m~rzw,,l; tl..:~ ·ou" u-buku den dokumen.:l:-G ··kumen p~staka dengan maksui 

nntli.1< meE:red.ia.lca.~'ti§a bagi lCepeflu~ pengetahuah; penyeiidikaii 1 

pengajarClll d.an keperluan-keperluan yang sejenisnya. 

( 2) Bahan-bahnn Perp-:J sjia.1.caan sebagai dimaksudkan pada ayat ( l) dj -

peroleh denga.'1 jalan membeli d.ai.J. l!\.enu~ 1 begi tu pula dengan 

jalan.rne, guscliakan untuk rnendapatkc.nnya dengan cuma-cuma dari 

rnanapun dan d.ari siapapun juga . 

Pasal 9 

(l) Dal am masL'1.i;-masing Depart em en 1 Ja;.;a tan, dan Bachin .Pemerinte.h 

lainnya dapat diadakan Bagian ?erpustakaan, dengan tugas; 

I 

'· · melaksanak2..11 usaha-usaha yang dimaksudkan dalam pasal 8 :.yat 

( 1) ynng khusus bernuoungn.n denc an tugas- kewa jiban d.an lapa 

n c an p ek erjaan Dep~rt ernen 1 ""'::!ta n d<!.n Badz.n ?emeriritab la-

lam li...l'lgkun gan dina snya s en diri. 

b. men umpulk2..n semua jenis penerbi tan-dinas rnasinf;-masi.nt; i 

c. mcny el ent;c;c r.--:..k'"!.11 / .••.• 
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_, c. rnenyelengGaraku.n· kar-j~-t3ama.Aia.n:~tu~tika.r yant:ibar.aifat; 

antz - · -· erpustakc.an; 

d~ rnengadakan hubungan dan kerja-s ~a dengan siapapun jug~ un~ 

tu.ic .k;eperiuan penyPrnpurnac:n Perpustakaan. 

·(2) tingkat perpustakaan dalarn organisasi Depa.r"ternen; Jawa

tan dan Badan Femerintah lainnya, di tetapkan oleh Menteri -

yang bersangkutan. 

(3) basia.'1 Pe~pustakaan sebagai dim2k3udkan pada ayat (1) 

.dipimpin oleh seorang ahli Perpustakaan. 

Pasal 10 

Sistim, m.et.©tl.i..."lc clan teknik perpustakaan dilakukan secara seragam me 

nurut l:ete-.'1tuan-ketentuan yang a.lean ·::i tetapkan lebi-'1 lanjut oleh 

Menteri Pertn.ma. 

Pasal 11 

?injam antar-Ferpustakaan dila£.ukan menu.rut ketentua.'1-ketentu.:..n ,yar..t; 

a.Kan dite~apkan lebih lanjut oleh Menteri Pertruna. 

Pasal 12 

Sepanjang bukan untuk keperluan dinas, bahan-bahe...T1 Perpustakaan d.a

pat dipinjam.."lcan kepada fihak luar dengan clipungut pembayaran bia.ya 

bes~rnya akan ditetapkan oleh Menteri Pertama. 

TENTANG PTTSAT :xnct1MENTASI DAN PERPTTSTAKAPJ~ 

Pasal 13 

(1) Bilamana dianggap perlu, ma.lea 3agian Dokume!ltasi dan 13agian 

Perpustakaan dapat d.igabungkaI1 menjadi satu Bac.;iw Doh.--umentas~ 

dan Perpustaka8l! yang dipimpin oleh ahli .. Dokumentasi atau seo

rang ahli Perpustakaa.n atau oleh seorang yang ahli dalam salah 

satu bidang itu. _ 

( 2) Tingkat Ba.gian Ib~~entasi clan Perpustclcaan dalarn organisai:. __ 

Departemen, Jawatan d.an Bad.an Perneri.."ltah lauln3·..,,, d.itetapkan 

oleh .Menteri yang bersangkutan-. 

Pasal 14 

(1) Didalam hal d.alam Jawatan-jawatan dar1 Badan ?emerintah lain 

yang ada dz.lam linckuni:;an kek-uasaan sesuatu Departemen cliad.akan 

Baf;ian I:bkumentasi sebagai dimaksudk:an nalam pasal 4 dan Bat; ian 

Perpustakaan scbagai dimaksudkan dal am pasal 9, ataupun diad.a -

kan Bagian Dok.umentasi d.an Perpus+.a.1<.aan sebagai climaksud.kan ~ . 

lam pa.sal 13 maka dalam Departernen yang bersangkutan dic.dakan -

Pusat Ibk.umentasi atau seorang ahli .Perpustakaan ataupun seorang 

ahli dalam salcll s-tu bid2.Dg itu. 

( 2). Tingkat/ •...•.. • •. • 
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(2) Tingkat Pusat Dokurnentasi dan Perpustakaan dalam organisasi De-

partemen ditetapkan oleh Menteri yang bersangkuian. 

(3) Kepala Pu.s2:t Do~:-umc~tasi dan Perpustakaan ber~anggung-jawe.:i atas 

terselenggaranye. D- ·qimentasi clan Perpustakaan sebagai dimaksuci- . 

k;:i.n pada ayat (1) dan berwcmang untuk menentukan garis kebijak- · 

~an2.an dalam urusan Dokurnentasi da.n Perpustakaan pad.a umurnnya. 

:BAB Tl 

TEN'l'ANG PERll.TURAN PERALIH.AN 

Pasal 15 
Penyelengge.~aa.n Tukurnentasi dan Perpustakaan yang t clah dilaku..lcan 

di Depa.:-temen~ep~rtemen 1 Jawatan-jawatan dan Eadan-bada.n Pemerintah 

lain.a.ya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Presiden ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

:B.Jl.B v 
T:!iliTANG PELAKSANAAN 

Pasal ~ 

Ket entuan-ke·~ entuan . y2.ng lain yang . belum/t id.a.le ciiatur dalarn Peratur

an Presiden ini atau yang diperlukan guna mempelajar~ pelaksanaan di 

tetapkan oleh Menteri Pertama. 

:BAB VI 

'?.!iTi'lTtJP 

Fasal 17 
I 

Peraturan Presiden ini mulai b erlaku pada hari diundangkann:ra. 

Agarseiiap orang dapat mengetahuinyc.. r memer:'..ntahkan pcngundangan Pfr

ratur8.!1 Presiden ini dengan penempatan dal~ .. Lembaran Negara Repub -

lik Indon esia • 

. Diundnngkan a.i Jakarta 
Pada ta.nggal 26 · Desember 19.61 

Sekretariat Negar a, 

ttd. 

MOCH. ICHSAN 

'· 

:Di tetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 26 Desember 1961 
Presiden Republik Indonesia, 

tti.. 

S .UK.(RNO 
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PENJELASAN 
.ATAS 

PERA'I'lTRAN F'RESIDEN No. 20 TAHPN 1961 
TEtJTANG 

TDGAS-KDJAJTI3AN DAN LAP.ANG.AN PEKERJAAN 
IDY.llNENT_~SI DAN PERFUSTAKAAN DALAM 

LIN GIQJF.GAJ\T P Il'l.EJUNTAH 

lT M U M 
Dalam kalangan Pemerintah sampai kini belum "terd.apat keseragaman dalam men 

netapkan tugas-kewajiban d.an lapangan pekerjae.n Dokumentasi d.an Perpusta

kacin dalam bidangn;ya masing-masing , Kalw.upun d.alam praktek t a t a -t:Jsaha Ne

gara sehe.ri-hari kebutuhan akan keseragaman itu dirasakan sekali . 
' 

Per~turan Presiden ini bermaksudkan menetapkan azas-azas keseragaman c:::..~ 

lam bida.ng Dokumentasi dan Perpustakaan. 

Mengingat bahwa Dokumentasi dan Perpustakaan dalam beberapa hal mempunyai 

titik-titik persamaan maka tidak ada keberatan untuk mengatur k edue. mate~. 

h !iif dalc.m satu 'L'eraturan Pr2siden. 

Pll".:'aiuran Presi.den ini hanya mengatur k~seragarnan Dokumentasi dan Perpus

takc..<UJ. d.alam line'..kungan Pemerintah saja, hin;;ga dokumenta.:;i dan perpus ~a

kac.n umumnya diselenggarakan bukan ciladakan oleh kantor-kantor berit a a t nu 

redaksi-redaksi surat kabar dan perpustakaa.n-perpustakaan yang ~enyedia 

kan bacaan-bac aa.n untuk khaleyak rarna.i 1 tidak termasuk dalam peratura.n 

ini . '·' 

?ASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

I ciJ.ah "Dokumentasi" dalEl.Ill Perpustakaa.n Presiden !tni diartikan khusus __ ..... -.._.,._ ______ _ 
, "Dolr..umentasi ?ustaka") atau ttDokumentasi Literair" dan untuk :n en ei;as..'lcan 
.... --
bahwa 11Dokument::.si benda" ( doku.mentatre corporeel) yang termasuk bahan-

bahan dokumen-tasi ·aagi museuro--rnuseum dan gud.ang-c;udang ticlak.lah termasu.l:c 

d.alam perature..n Presiden ini . 

Pasal 2 

Mengingat ·bahwa, bahk.an dilu ar negeripun 7 mengenai tugas kewaji ban Tuku

mentasi ini masih terda.i)at perbedaan faham hingga perbed.aa.nnya, denc;an tu 

gas--kewajiban perpustakaa.n kad::.ng-kadang menje.di knbur 7 maka dapc.tlah di 

fahamkan, ba.hwa di Negara ki-tapun tugas- kewajiban Dokumenta~i di tiap ~ ... 

partemen, Jawatan dan Bad.::.n ?emerL~tah lainnya itu masih "berbeda-b edz. ju 

ga. 

tTntuk menoapai kes.::ragam£'-n d id..:llam bid.ant; Dokumentasi ini 
1 

maka pada 2.yr.."t 

(1) pasal ini di tetapkan ·tu gas-kewajib2.D Yan{, pad.a hakek a tn.ya ·nerbeda - de 

~gan tugas kewajiban Perpustak.aan sebGgnimana ditetapkan Qala.m' p a sal 8 

ayat (1) diba wah ini. Dalam togas k e wa jiban Dokumen t .asLterkwdung uns-'C::lr 

k egiatan, yakni k egiat:m. unto_~ mcng.hasilka.~ do~'UIDentbaru. 

Doku.mcn baru s eoagai h a sil-kc r j c..n,ya i t u ha.nya d.J.pat dioe r ol eh denr-an - '-' 

; f 
I 

I 
I 
I rnen g::;Unaka.n dokumen-<lokumen y 2..ng t e l e.h d ti;:umpuB:.2Jl d211 disu s ·un t erleb ih 

d::.hulu, s eb3~i.z:JG.Jla d i jelask2..0 l cbih l :::.nju~ ~~lc.m pas~l 2 d i b3w-:!h ini~ 
I I 
I I 

L'ada e.ye.t/ •..•• 
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Padi:l. cyat ('2) i>as.?-1 in:i . d1.r.n[;p;ap .!'~ln nn.;;nk mono+.."1.pkri..n behwa tu.c:;.as k.::>w0ji

ban -oat:;ian Tukumentasi i tu ada.lah t.erbatas pada pencetahu2.ll-pcn set2.huan yan:; 

kh~sus berhubUngan dent;a.it ~ ;pangrui pekerjaan -U2.p-tiap Departcmen sa.ja 1 ke""" 

_cuali jika lape.ngan lJCkorjaan Ba.dan ?emerintah y , ig bersangkuta.n itu melipn ti 

ti semua ilmu pengetahu~, seperti pula t elah ditera..11gkan de.lam penjelasan 

umum diata$,. 

Walaupun dal"rn Peraturan Prcsiden ini tidak diberikan definisi tentan£ 

arti kc.ta "dokumen (pustaka)" ya::'-g menjadi bahan Dokumentasi sabagaima.n.a 

dijela.skan pada ayat (1), namun dalam pasal 3 huruf ~, dnpatlah dijelaska..11 

bahwa denga.n istilah "dokumen 11 e..ta.u "dokumen" pusta.katt i tu dimcksudkan t.izp._ 

~iap bonda yang berw~jud tulisan, tercetclc, difitikopikan atau direkamkan 

~ yang dapat memberikan ketera.ngan tentang pen~etahuan dalam arti YarJ€ 

~as seba&:ai hasiLkegiat@ manusia. Dokumen benda (korporil) yang menjadi 

bah::;.n museum dan gudang ticiak termasuk dalam pengertian ini. 

Dengan ndokum~n baru" yang disEllrutkan pada ay.;.t ( 1) pasal ini dima.ksud

kan setiap lapora.n de.lam bentuk apapun d2.n dtnean nilai dan isi bagaimana

J.-_:n juga yang disusun berda.sarka.n penyelidikan · dokurnen-dokumen yang telah 

ada. 

Vasal 3. 

_. Untuk kepentintsa~ keseraga.rne.n dalam penyelengcarae..u tata--..isaha Pernerin 

tah, maka dianggap perlu untuk menetapkan p8ker jaan-peke r jaa.n apa.kah yang 

hc.r-.;s dijalankan oleh Dokume:itasi itu 1 yd.it~ pekerjaan- pekerjaan sebae::ai 

dari a.kibat dari pada tugas kewajiban ye:n.g telah ditetapka.n dalam ~asal 2. 

De.lam ke..ta-k2.ta n.eiyediakan keteranga.n-keterant;an, s8bagaimana dima.'<:

sudka.n d:tlam hurnf a pasel i::..i tersimpur ma..'<sud "meni:;-Jmpulkan da.n menyu -

sun keteran3a.~-keteranga.n" sepcrti tersebut de.lam pasal 2 ayat (1) diatas. 

Pemberitah~a.i:i tent~ tcrsedianya keterangan- keterangan itu, lihat 

hnruf b p a sa.l ini r dan penyu81Jnan dokumen baru se'--'?..gaim3lla disebutkan da~ 
-

lam huI'1.i.f -o pasal ini 1 dijalankaL 'en~rut pedoma.n yang akan ditetapka.n le 

bih lanjut oleh Jtienteri Ferta.rr:a. 

Pasal 4 

Pasal ini dianggap perlu untuk menentukan baGian manalr...ah dc.ri sua~u 

Depa.rtemen, Jawatan a tau Badan Pemerintah lainnya, yant; dapat di tugask an 
I 

a.an berwenang mcnj.a.iankan Rikument'a:si, i tu. 

untuk keperluan i tu· de.lam orga.nis _ si Depart em~, Jawate.n a tau Ba..cian 

~Pemerintah lainnya de.pat diben"'.uk suatu Bagi<m tersendiri,.ye..ng tin&:kat- . 

nya ditetapkan menurut kebijaksa.nac.n Menteri yang bersangkutan. Yanf!;perlu 

didalam hal ini ic.lah bahwa bae;hn Dokumentasi ini he-rus dipimpin 1.0leh s e-. . 
orang ahli de.lam kejurua.n ini•, baik kc.rena pen idik2.nnya Yanf; khu.sus atc:?Ul

pun karena penc,alamun::n.ya yanc cukup luas dan mendalam da.lam b iaang ini. 

F c.sc.l 5 /. · · · · · · • 



., . 

- 3 -

Pasal 5 
Cukup jelas. 

P2.sa l 6 

Untuk menjalankan tugasnya dengan rnemoaskcn a dakc.12.nya bGgie.n fuku

mentasi harus melakukan pinjam-meminjam dokumen-do~cumen yang t~dak terse

dia padan,ya itu dari Bagian fukumentasi Baden Pemerintch lain. Pinjaman 

antar-dokumentasi ini harus dijalankan menurut pedoman yang ditetapkan 

oleh Menteri Pertama. 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

BAB I! 

Pasal 8 

Berlainan halnya dengan tugas~kewajiban Dokumentasi yang unsur kegi

atannya pertama-tama adalah menghasilkan suatu dokumen baru 1 maka tugas 

kewajiban Perpustakaan pertama-tama ad~lcll menyediakan buku-buku dan ~ 

kumen-dokumen lain ,yang di simpannya untuk sev1aktu-waktu dapaj;_ di_gwa.ke:ri 

oleh yang memerlukannya. 

JJntuk kepentingan kesergaman ma.k.a pada aya~ (1) pasal ini ditetapkan 

tugas-kewajiban Perpustakaan itu • . 

Adapun c ara-cara mengumpt:lkan 1 rnenyust!Il, men,)'imoan 1 memelihara , ~ 

roinjamkan bahan-bahan perpustakaan yang terdapat dalam bagian Perpust aka-
~ 

.an sesuatu Departemen, Jawatan d?..n BaQ!ll Pemerint<:lb lainnya, dilakukan me 
- I 

nu rut ketentuan-ketentuan yang di tetapkan leb.i.h lanjut oleh Menteri Perta 

ma. 

Pas<ll 9 

Berl2inan halnya d~ngan J)okumentasi yang sudah mulai d.upat diben~uk 

dan merupakan suatu bagia.n dala.m organisasi Departemen, Jawat::n atau Ba

dan °?emerintah lainnya )' walnupun untuk keprluar1 tilamana telah tersedia 

bahan-bahan perpustakaan yang memang cliadakan clisuatu Departemen, Jawata:: 

atau Bad.an Pemerintah lainnya cu...l<:up, ma.lea pada azasr1ya snatu Bagian Per

pustak3.an baru dapat d.ipembentukannya i tu belum tersedia bahan-bahan Do

kumentasi yang diperlukan untuk keperluan pekerja.an Departemen, Jawatan 

atau Bad.an Pemerintah lainnya itu, dan d.alam jumlab yang cukup bar1yak j 

ga. Ka.renanya pembentukan suatu Bagian Perpustakaan tersendiri d.alam sua-

tu Departemen, Jawatan atau Badan Pemerintah lainnya diatur 

tatif pad.a ayat (1) pasal ini. 

I 
seca::-a · fakul-

Ayat inipun menjelaskan juga mncam-mc::.cn.m peker jaan ye.ng harus dila

.r:uk~ oleh E~gian Perpustakaan ini, d.all did.a.lam hal ada dibentuk suatu Ba . 
eian Perpust;?J::n,-·.I1 tersa:idiri' r aka hanislah Bagian Perpustakaan ini dipim 

pin oleh seor2.Ilg ahli Perpustakaan 1 bail: k::.rena pendidikannya yang k.husus 

maupun karer.a pene a-aman YCJ.n.G cukup luas dan l<:lI1la de.lam bid.ang perpust a -

kaan ini . 

Ade.pun/ ••.•• ••. 
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Adcrpun tiDckc;tnyc ·~ b:i.ilc d;ilam organisasi Departemen, maupun dalam 

organisasi 0awatan·"d.2.n Bad.an Femerinta..1. lainnya 1 sc1, ~..i ,j o.nc; T::."'°"~·~•n dri_-:. :;'

dan Pemerintah lainnya itu termasuk lingkungan kekuas~cn Departemen itu. 

iii -i; etapkan oleh M:enter:i. dz.ri pada Departemen yang bersangkutari., 

Pase). 10 

Cukup jelas. 
-Pas al 11 

Penjelasan pasal 6 berlaku juga untuk pasal 11 inio 

Pas al 12 

Cukup jelas. 

BAB III 

Pasc.l 13 

. Dalam hubungan penjelasan pasal 9 diatas, maka pasal ini hendak me

ngatur kemungkinan untuk me!1gh.b<::::igkan :.Oagion Dok·umentasi dan Bagian Pe:'

pustakaan didalarn hal kedua Eagic.n ini masih dalam t araf perkembans G!l \ 

pula berhubungan erat d.engan i::ebijaksana::i.n Menteri didalam menyelcng::;::l.:.:2. 

~an ta~a-usaha Pemerintah dalam Departemer-nya ~ 

Didzlam hal hanya dibentuk satu Bagian 1 be,ik untr:k Dok~mentasi m?.:: --
' 

pun untuk Perpustakaan, maka pemimpinnya dapatlah seorang yGng ahli dal:-1 

salah satu kejuruan ini 1 baik karena pencl.idika.n..nya ataupun karena pe:i.~a--2. 

mannya yc.ng cukup luas dc.n lama de.lam salah satu bidc.ngn 

Tingkat Bagian fukumentasi dan Perpustalc~ bailc dalam organis~s~-

Departemen maupuu dalam organisasi Jawatan da.."1 Eada.;1 ?ei-, o:'in'tw.'1 la:'..:-.:.1y. 

s epanje.ng Jawatan dc:.n Badan Pemerintah ,lainnya :i.tu teTma.suk lingl:u:!g2 1° ~~' 

kuasa.an Depar~emen i tu dite~apke.n menurut ke1::.ijaksana2.Il Hei1-~ei'i ;;-pi:g ':i-:-:- -· 

sangkutan. 

Pasal 14 

Pada umumnya pada Jawatan-jawatan dan 13adan-bad3.TI Pemerinte..h la:i..--:: --"'. 

_yanr; lebih rend.ah tingkatannya dari pada Departemen cliselenggaraka".'l ;;-: ::;3 

Bagian fukumentasi dan/atau :Bagian Perpustakaan .. l-la.lca dari pada i-':·_,_ , - c5 - · 

a.nggap perlu agar supaya penyelenggaraan tehnis dari pada bagia..:1- ':l05:> :.,_ 

yang lebih rendah tingkatannya dari pada Departemcn i tu dikoordinn s52::: - ~ 

Penghsrnatan-penghematan dapat pula tercapai. 

" 
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B A. B IV 

Pasai 15. 
Cukup jelas. 

B AB v 
Pasal 16. 

CuK.up jelas 

B AB VI 

Pasal 17. 
Cukup jelas. 

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3ll· 

])iketahui: 

Sekretaris Negara, 

MOHD. ICHSA.'1-J 

Dntuk salinan yang sarna bunyinya dengan aslinya • 

Disalin olah st~f 3irp Hukum dan Humas Setjen 
Departemen Keseh~t2f/R.I. 
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