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Dengan hormat, 
Berdasarkan rapat tim Oirektorat Standardisasi dan Akreditasi -
Perpustakaan Nasional RI, menetapkan bahwa: 

Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang 
: terakreditasi A 

Kami ucapkan selamat atas prestasi perpustakaan yang Saudara pimpin. 
Berikut surat ini pula kami sertakan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan, 
Sebagai rekomendasi Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Semarang agar dapat melakukan peningkatan sebagai berikut: 
1. 	Perlu memperhatikan proporsi jumlah koleksi dengan jumlah pemustaka 

dan proporsi kebutuhan subyek kajian di poltekkes. perlu mendapat 
prioritas untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 
dan pengelolaan perpustakaan 

2. 	Penting untuk mempertimbangkan peningkatan sarana dan prasaran di 
masing-masing perpustakaan layanan dengan memperhatikan kebutuhan 
pembelajaran. 

3. 	Perlu menciptakan lingkungan dan pemberian layanan serta kegiatan lain 
yang dapat menarik kunjungan dan pemanfaatan perpustakaan oleh 
pemustaka dan mengembangkan layanan yang berorientasi pada 
pemberian dampak bagi proses pembelajaran dan riset melalui 
penyediaan layanan yang bervariasi dan lebih proaktif. 

4. 	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SOM) perpustakaan 
secara berketanjutan melalur penrngkatan kualtfikasr dengan pendidlkan 
lanjut, dan pengembangan kompetensi dengan pelatihan dan sertifikasi 
profesi. 

5. 	Perlunya upaya penguatan struktur dan organisasillembaga perpustakaan 
sebagai basis kegiatan akademik, dan penyusunan rencana dan program 
perpustakaan sebagai bagian dari kegiatan akademik di lingkungan 
poltekkes. 

6. 	Perpustakaan perlu terus berinovasi dan berkretifitas dalam pemberian 
layanan perpustakaan seperti membuat dan memperkuat kekhususan 
subjek tertentu, dan tetap mendorong tenaga perpustakaan untuk 
berprestasi baik di dilingkungan pekerjaan maupun di luar institusi 

Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih. 
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Tembusan: 
1. Kepala Perpustakaan Nasional RI 
2. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan 
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