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1 Fina 

Indriyani 
(Fina.xxx
xxxxx)

Selamat pagi Bapak 
Gubernur.... 
Perkenalkan nama 
saya Fina Indriyani. 
Saat ini saya 
mengabdikan diri 
sebagai PTT 
perpustakaan di SDN 
01 Moga. 
Bapak...saya ingin 
menanyakan  1. 
Apakan petugas 
Perpustakaan bisa 
mengajukan NUPTK?
krna selama sy 
mengabdi susah 
sekali mendapatkan 
no itu... 2. Bapak 
Gubernur...saya ingin 
sekali Bapak & 
Pemerintah 
memperhatikan nasib 
kami sebagai tenaga 
Perpustakaan.karna 
slm ini kami 
sepertinya di anak 
tirikan.dibandingkan 
dengan guru kelas. 
Mereka sll 
diperhatikan dengan 
sering mendapatkan 
tunjangan dsb. Tapi 

Non
Infrastr
uktur

Web 08-02-
2018 
09:47

  1. Untuk 
memperoleh 
NUPTK harus 
memenuhi 
persyaratan 
yang 
ditetapkan 
dan harus di 
input data 
dengan 
lengkap, 
benar dan 
valid dalam 
aplikasi 
dapodikdasme
n / 
dapodikpauddi
kmas sesuai 
dengan 
kondisi yang 
sebenarnya. 
setelah 
melalui proses
verifikasi dan 
validasi 
(verval) GTK 
oleh pusat 
data dan 
statistik 
pendidikan 
dan 
kebudayaan 

15-02-
2018 
07:23

6 
Hari 
22 
Jam

24-05-
2018 
18:13

98 
Hari 
11 
Jam

04-06-
2018 
09:45

10 
Hari 
16 
Jam

Laporan
Selesai



kami tidak pernah 
sama sekali... 3. 
Bapak...apakah 
Tenaga Perpustakaan
jg memiliki masa 
depan yg baik spt 
guru 
kelas?????????????
???? & Bagaimana 
caranya agar kami 
bisa lebih diperhatikan
lagi pak??  Kami 
mohon untuk Bapak 
Gubernur & 
Pemerintah mengerti 
keadaan kami & bisa 
memperjuangkan 
nasib kami pak... 
Karna sekarang kami 
hanya beberapa 
saja,yg lain sdh keluar
& memilih untuk 
bekerja yg 
lain...????????  
Terimakasih 
Bapak...atas 
waktunya bapak 
berkenan membaca 
sedikit keluhan 
kami,besar harapan 
kami agar Bapak 
berkenan memberi 
pencerahan & dapat 
memperhatikan 
kepada kami & nasib 
kami...

Kemendikbud,
bagi GTK 
yang memang
belum 
memiliki 
NUPTK akan 
diusulan 
kesekolah 
induk GTK 
secara sistem 
untuk 
dilengkapi 
dokumen 
dokumen 
yang sesuai 
persyaratan 
untuk dikirim 
ke dinas 
pendidikan 
kab kota 
setempat.   2. 
Untuk tenaga 
perpustakaan 
sudah 
diusulkan ke 
KemenpanRB,
akan tetapi 
sampai saat 
ini belum 
mendapat 
kuota untuk 
penerimaan 
CPNS baru di 
Pemprov 
Jateng.   3. 
Masa depan 



ditentukan 
oleh yang 
bersangkutan 
sendiri, bukan 
oleh orang 
lain yaitu 
tergantung 
usaha dan 
kreatifitas 
masing - 
masing. Untuk
sukses tidak 
harus menjadi
PNS.   Untuk 
bekerja 
sebagai 
tenaga 
perpustakaan 
banyak 
lowongan 
yang setiap 
saat di 
umumkan di 
internet, 
misalnya yang
terbaru PT 
Kimia Farma 
membutuhkan
lulusan D3 
Perpustakaan,
silahkan 
akses link 
ini http://bit.ly/
opreckf. atau 
silahkan cari 
info lainnya. 



bagaimana 
apakah sudah
cukup 
menjawab?  
Baik kalau 
tidak ada kami
anggap 
selesai. Tapi 
apabila 
dikemudian 
hari jawaban 
kami dirasa 
blm bisa 
membantu 
mohon dapat 
membuat 
laporan lagi 
pada 
laporgub. 
Mohon maaf 
apabila ada 
kesalahan 
kata dari kami.
Terima kasih. 

2 Septian 
Nugroho
Travel 
(sn040xx
xxxxxx)

Pak Gebernur yang 
terhormat saya 
septian nugroho calon
di smk negeri 1 
kalibagor banyumas. 
Mohon saya diberikan
rekomendasikan 
untuk masuk ke 
perpustakaan smk 
negeri 1 kalibagor 
sudah daftar dari 
tahun 2016 s.d 2018 

Infrastr
uktur

Pons
el

21-02-
2018 
12:58

  Arahan dari 
Kepala Dinas 
Kearsipan 
Dan 
Perpustakaan,
seharusnya 
Dinas 
Pendidikan 
atau Badan 
Kepegawaian 
Daerah yang 
memiliki 

13-03-
2018 
15:36

20 
Hari 
3 
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580 
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2 
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2 
Jam
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g



belum juga masuk ke 
perpustakaan sampai 
sekarang karena 
kepala sekolah harus 
sepengetahuan oleh 
provinsi di tanda 
tangani materi 6.000 
kalau sudah ijinkan 
oleh provinsi entar 
kepala sekolah smk 
negeri 1 kalibagor 
berani menerima 
karyawan baru di smk
negeri 1 kalibagor. 
Mohon dibantuannya 
ya pak.

kewenangan 
menanggapi 
laporan ini. 
Karena 
menyangkut 
PHL 

##
#

smslapor
gub 
(+6282xx
xxxxxx)

Asalamualaikum saya
bekerja di 
perpustakaan SMAN 
1 PATIMUAN sampai 
sekarang tahun 2018 
pendidikan S1 
memohon untuk 
diangkat PNS di 
perpustakaan 
wassalam ibu Daryati 
SMAN1 patimuan 
cilacapAsalamualaiku
m saya bekerja di 
perpustakaan SMAN 
1 PATIMUAN per 1 
juli 2005 sampai 
sekarang tahun 2018 
pendidikan S1 
memohon untuk 
diangkat PNS di 

Infrastr
uktur

Pons
el

17-04-
2018 
14:24

  Terimakasih 
sudah 
bertanya 
disini, Mohon 
maaf 
sebelumnya, 
untuk 
pengangkatan
pegawai itu 
bukan 
kewenangan 
kami di Dinas 
Kearsipan 
Dan 
Perpustakaan 
Provinsi Jawa 
Tengah. 
Untuk lebih 
baiknya yang 
dapat 

24-04-
2018 
14:34

7 
Hari 
0 
Jam

525 
Hari 
1 
Jam

525 
Hari 
1 
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perpustakaan 
wassalam ibu Daryati 
SMAN1 patimuan 
cilacap

menjawab 
pertanyaan ini
dari teman 
kami di BKD 
Provinsi Jawa 
Tengah, 
karena terkait 
dengan 
pengangkatan
PNS. 

##
#

smslapor
gub 
(+6281xx
xxxxxx)

Selamat siang, mau 
memberikan saran 
untuk Pepustakaan 
Daerah, mohon jam 
istirahat petugas 
dibuat bergantian 
seperti di perusahaan 
swasta, untuk 
meningkatkan 
pelayanan. 
Terimakasih. Evita, 
Semarang

Infrastr
uktur

Pons
el

24-04-
2018 
12:49

  Baik 
terimakasih 
sarannya. 
Akan kami 
koordinasikan 
lebih lanjut. 
Kalau terdapat
saran lagi bisa
segera 
dilaporkan 
kepada kami. 
Terimakasih. 
Terimakasih, 
usulan anda 
sudah 
didiskusikan. 
Akan kami 
tingkatkan 
terus 
pelayanan 
kami.

27-04-
2018 
07:29

2 
Hari 
19 
Jam

518 
Hari 
2 
Jam

28-04-
2018 
21:33

1 
Hari 
14 
Jam

Laporan
Selesai

5 KEPEGA
WAIAN 
(novi.xxx
xxxxx)

Pak maaf kenapa 
jateng nggak ada 
formasi perpustakaan 
sekolah ya, terus buat
apa di adain kuliah 

Non
Infrastr
uktur

Web 14-09-
2018 
18:48

Untuk formasi 
ASN baik utk 
pustakawan 
maupun yang 
lain adalah 

19-09-
2018 
11:39

4 
Hari 
17 
Jam

24-09-
2018 
18:16

5 
Hari 
7 
Jam

04-10-
2018 
09:11

9 
Hari 
15 
Jam

Laporan
Selesai



jurusan perpustakaan 
sudah terakreditasi 
pula, terus di sekolah 
ataupun kampus juga 
ada pustakawannya. 
Sedangkan nasib 
pustakawan sendiri 
nggak diperhatikan, 
padahal pekerjaan 
yang dilakukan 
banyak nggak ada 
habisnya tapi kenapa 
nasib pustakawan 
harus seperti ini? 
harus sampai kapan 
nasib pustakawan 
nggak diperhatikan!

kewenangan 
Kemenpan 
RB, dari 
Pemerintah 
Provinsi 
Jateng  
melalui BKD 
Prov Jateng 
sdh 
mengusulkan 
formasi ASN 
ke MENPAN 
RB tetapi 
sampai saat 
ini belum 
disetujui untuk
formasi 
Pustakawan 
maupun 
Arsiparis. 
Panjenengan 
harus kreatif 
utk bekerja, 
tidak harus 
menjadi ASN, 
banyak 
lembaga yang
membutuhkan
tenaga 
pustakawan 
silahkan 
didaftarkan 
diri 
panjenengan 
untuk 
bersaing 



dengan 
lulusan yg 
lain..Nanti 
coba akan 
kami usulkan 
ke BKD 
kembali, tapi 
utk sekarang 
bsa dlihat 
formasi terkait
perpustakaan 
di perpusnas 
buka baik d3 
maupun s1. 
Terus 
semangat yah
mencoba, 
insyaallah 
bsa.. Untuk 
sekarang ini 
bisa mencoba 
di 
sscn.bkn.go.id
, banyak 
formasi 
perpustakaan 
yang dibuka, 
semoga bisa 
masuk.. Tetap
semangat dan
terus 
berkreasi.


