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Bagaimana hubungan  

PGRI dengan HIPPSI, dengan 
Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPD tercakup dalam UU RI 
No.27 tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD dan DPRD 
Bab II pasal 2 menegaskan: 
MPR terdiri atas anggota 
DPR dan anggota DPD yang 
dipilih melalui pemilihan 
Umum. 
 

Dengan demikian cara kerja 
calon anggota DPD tidak ber-
beda dengan calon anggota 
DPR dan DPRD dalam 
mencari dukungan, sehingga 
kinerja DPD sama dengan 
kinerja Partai Politik. 
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Anggaran Dasar HIPPSI dan 
PGRI BAB IV pasal 4 ayat (1) 
menegaskan bahwa HIPPSI 
dan PGRI adalah organisasi 
yang independen berlandas-
kan pada prinsip kemandi-
rian dengan meng-utamakan 
kemitra sejajaran dengan 
berbagai pihak dan non par-
tai politik, bukan merupakan 
bagian dari dan tidak ber-
afiliasi kepada partai politik. 
 

PGRI dan HIPPSI tidak benar 
dan pelanggaran besar kalau 
memberikan dukungan dan 
atau memfasilitasi calon ang-
gota DPD, DPR dan DPRD 
dalam mencari dukungan 
pada pemilihan umum. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kalau tidak disemprit, per-
mainan pasti berantakan. 
Kalau tidak bicara, jadi uneg 
uneg dalam hati. 
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Mengapa HIPPSI ber-
inisiatif melaksanakan Di 
klat Perpustakaan dan Di 
klat Kepala Laboratorium 
bekerjasama dengan 
UNDIP dan UNNES? 
 

Karena: 
 

Permendiknas No. 25 dan 26 
tahun 2008 menegaskan bah-
wa Penyelenggara Sekolah/ 
Madrasah wajib menerapkan 
standar tenaga Perpustakaan 
dan standar tenaga Labora 
torium Sekolah/Madrasah se-
ambat lambatnya 5 (lima) 
tahun setelah Permendiknas 
ini ditetapkan pada tanggal 
11 Juni 2008. 

HIPPSI dan PGRI adalah 
saudara kandung,  bukan 
organisasi pemerintah, 

dan kinerjanya dilindungi 
oleh UU RI No. 8 tahun 

1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan dan  

UU RI No. 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen 

Pemerintah sebagai wasit, 
tentunya harus adil. 

Kalau ada pelanggaran . . .  
PRITTT. . . OUT SIDE!!! 

Selanjutnya harus diberi-
kan tendangan bebassss! 
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Seharusnya pada tanggal 11 
Juni 2013 setiap Penyeleng 
gara Seolah/Madrasah telah 
menerapkan standar Perpus- 
takaan dan standar Labora-
torium. 
 

Kenyataannya apa yang 
terjadi?!? 

Silahkan direnungkan. 

. . . . . ?!? . . . . . 
 

Adapun 

HIPPSI 
bekerjasama 

dengan 

UNDIP dan 

UNNES? 
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Karena: 
 

1. UNDIP adalah Perguruan 
Tinggi yang mempunyai 
jurusan Perpustakaan. 
 

2. UNNES Perguruan Tinggi 
yang memiliki seluruh 
jurusan lengkap dengan 
Laboratoriumnya. 
 

3. Keabsahan Sertifikat 
Kompetensi berdasarkan 
UU RI No. 12 tahun 2012 
pasal 44 ayat (2) mene-
gaskan bahwa:  

 

4. Sertifikat Kompetensi di- 
terbitkan oleh Perguruan 
Tinggi bekerjasama de-
ngan organisasi profesi, 
lembaga pelatihan, lem-
baga sertifikat yang ter-
akreditasi kepada lulusan 
yang lulus uji kompetensi 
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Maka 

perlu dicermati 
 
Perguruan tinggi yang 
tidak memiliki jurusan 
Perpustakaan atau Per-
guruan Tinggi yang tidak 
memiliki seluruh jurusan 
lengkap dengan laborato-
riumnya serta tidak be-
kerjasama seperti yang 
diamanatkan oleh UU RI 
No.12 tahun 2012 pasal 
44 ayat (2),  

 

Tentunya tidak boleh  
melaksanakan diklat dan 
tidak boleh menerbitkan 
Sertifikat Perpustakaan 
atau Sertifikat Kepala 
Laboratorium Sekolah/ 
Madrasah. 


