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TENTANG

PENGUKUHAN HJ. NANI INDRIYANI SUPENDI SEBAGAI BUNDA LITERASI
DI KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun masyarakat cerdas 
informasi dan media, perlu ditumbuhkan mulai 
dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan 
masyarakat, sehingga memerlukan perhatian dari 
orang tua dan lingkungan;

b. bahwa untuk menumbuhkan masyarakat literat 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di 
atas, perlu tokoh masyarakat yang mempunyai 
perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap 
pemberdayaan keluarga sebagai pondasi dalam 
pemberdayaan masyarakat literat sebagaimana 
telah dilakukan oleh Hj. NANI INDRIYANI 
SUPENDI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di 
atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
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kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Gerakan Pengembangan 
Indramayu Membaca;

7. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 58 Tahun 
2016 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas 
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Mengukuhkan Hj. NANI INDRIYANI SUPENDI sebagai 
Bunda Literasi di Kabupaten Indramayu.

Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU mempunyai tugas membangun masyarakat 
literat yang cerdas informasi dan media dan 
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada 
Bupati Indramayu melalui Kepala Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KEDUA, Bunda Literasi mempunyai 
fungsi sebagai berikut :
1. pemberian pertimbangan dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik 
di lingkuangan keluarga, satuan pendidikan 
maupun masyarakat;

2. kerjasama dengan Perangkat Daerah yang 
menangani program/kegiatan literasi dan jejaring 
literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas 
masyarakat literat;
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3. koordinasi dengan penyelenggara literasi, 
organisasi protesi dan non protesi, serta 
masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat literat;

4. sosialisasi kegiatan literasi di wilayah Kabupaten 
Indramayu;

5. pemberian dorongan untuk tumbuh kembangnya 
perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan literasi yang bermutu;

6. penerimaan saran dan masukan, tuntutan serta 
kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh 
masyarakat;

7. pemberian masukan dan pertimbangan dalam 
program/kegiatan masyarakat literat; dan

8. pemberian dorongan kepada orangtua, satuan 
pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam pemberdayaan masyarakat literat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu ‘ 
pada tanggal 2 N#v*ab»r 2tl8
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