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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur atas rahmat kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa 
karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya berupa ilmu pengetahuan serta 
kesempatan sehingga audit mutu internal unit kerja perpustakaan ini dapat 
dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.  Terima kasih juga kami ucapkan 
kepada tim Direktorat Penjaminan Mutu, Tim Auditor internal, dan Seluruh Tim 
unit kerja Perpustakaan karena telah meluangkan waktu dan memberikan 
kesempatan seluas-luasnya untuk dapat menjalani audit dan berbagi pengetahuan 
terhadap indikator-indikator audit yang harus dicapai dalam akreditasi 
perpustakaan oleh badan eksternal. Tidak lupa kritik dan saran membangun dalam 
pelaporan audit serta efektifitas dan efisiensi audit kedepan masih perlu dilakukan 
demi terciptanya suatu unit kerja yang unggul dan bermutu.  
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RINGKASAN 

 Perpustakaan merupakan unit penunjang yang merupakan jantung dari 

sebuah universitas. Pelaksanaan penjaminan mutu di unit perpustakaan 

merupakan gambaran kualitas proses pendidikan perguruan tinggi yang 

menunjang kegiatan Tri Darma Perguruan tinggi sehingga pelaksanaannya harus 

dipantau dan dipastikan berjalan. Direktorat Penjaminan Mutu sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di setiap unit kerja di 

UMBY  memandang perlu mengaudit pelaksanaan penjaminan mutu perpustakaan 

tersebut ditinjau dari 6 aspek komponen yakni komponen koleksi, komponen 

sarana dan prasarana, komponen pelayanan perpustakaan, komponen tenaga 

perpustakaan, komponentenaga perpustakaan, komponen penyelenggaraan dan 

pengelolaan, dan komponen penguat. Instrumen yang digunakan adalah instrumen 

audit Lembaga Akreditasi Perpustakaaan Nasional Republik Indonesia untuk 

akreditasi perpustakaan. 

 Sistem scoring menggunakan skala likert 5 (lima), dengan analisis 

persentase dimana hasil telah disesuaikan dengan bobot yang telah ditentukan. 

Dari hasil audit yang dilakukan diperoleh hasil dengan sistem penilaian dalam 

interval 20-100 diperoleh hasil untuk masing-masing komponen sebagai berikut; 

komponen 1 mendapatkan nilai 75.38, komponen 2 mendapatkan nilai 55.15, 

komponen 3 mendapatkan nilai 77.89; komponen 4 mendapatkan nilai 80.00; 

komponen 5 mendapatkan nilai 66.67; dan komponen 6 mendapatkan nilai 30.00. 

dari hasil analisis diperoleh nilai akhir untuk akreditasi perpustakaan adalah 

sebesar 70.32 dengan  kriteria “C” atau “Cukup”. Oleh sebab iru rekomendasi 

untuk perbaikan komponen-komponen yang masih dianggap masih sangat perlu 

untuk dilakukan.   
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LAMPIRAN: 

Instrumen Audit Mutu Internal 

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan jantung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Perpustakaan merupakan unit kerja yang menunjang aktifitas pendidikan dalam 

kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, kualitas perpustakaan 

mutlak menjadi kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. 

Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang 

merupakan unit kerja yang bertugas dalam pengawasan mutu atau kualitas seluruh 

unit di lingkup Universitas, memandang perlu untuk melakukan audit internal 

perpustakaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan terciptanya perpustakaan 

Universitas Mercu Buana yang Unggul dan Bermutu. Selain itu audit internal 

dilakukakan untuk bahan evaluasi dan juga mempersiapkan auditee dalam 

menghadapi auditor eksternal. 

 

1.2. Tujuan Pengukuran 

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal (AMI)  unit kerja perpustakaan adalah 

sebagai evaluasi dan kesiapan unit kerja perpustakaan dalam menghadapi 

akreditasi eksternal dari Badan Akreditasi Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia. 

 

1.3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 1 

November 2019 bertempat di Perpustakaan Pusat Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta. 

 

1.4. Auditee 

Auditee adalah  unit kerja perpustakaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. 
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1.5. Auditor 

Auditor dalam audit perpustakaan adalah sebagai berikut: 

Ketua audit : Arie Purwanto, S.Pd., M.Sc.  

Anggota : Dra. Umul Aiman, M.Si. 

    Titik Desi Harsoyo, S.E., M.Si. 

 

1.6. Komponen yang Diukur 

Aspek yang diukur terdiri 6 (enam) komponen sesuai dengan standar borang 

perpustakaan yakni: komponen koleksi, komponen sarana dan prasarana, 

komponen pelayanan perpustakaan, komponen tenaga perpustakaan, 

komponentenaga perpustakaan, komponen penyelenggaraan dan pengelolaan, dan 

komponen penguat. 

 

1.5. Metode Analisis Data 

Hasil Audit Mutu Internal dianalisis  dengan metode analisis kuantitatif dan 

kualitatif deskriptif  untuk mendapatkan gambaran  yang lebih mendalam dari 

setiap aspek dalam Audit Mutu Internal. 

 

1.6. Sistematika Pelaporan 

Hasil pengukuran dilaporkan dengan format sebagai berikut: (1) Ringkasan (2) 

Bab I. Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Tujuan, Waktu Pelaksanaan, 

Auditee, Auditor, Waktu pelaksanaan, Komponen yang diukur,  Metode Analisis 

Data serta Sistematika Pelaporan; (3) Bab II. Deskripsi Hasil Audit Mutu Internal; 

Bab III. Kesimpulan. 
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BAB II 

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL 

 

2.1 Deskripsi Hasil Audit: 

Komponen dan Indikator Kunci Akreditasi  

Perpustakaan Perguruan Tinggi 
 

NO. KOMPONEN JUMLAH INDIKATOR 
KUNCI 

BOBOT 

1 Koleksi 26 20 

2 Sarana  dan Prasarana 33 15 

3 Pelayanan Perpustakaan 14 25 

4 Tenaga Perpustakaan 9 20 

5 Penyelenggaraan dan Pengelolaan 10 15 

6 Komponen Penguat 6 5 

                                  Jumlah 98 100 

 

 

 

 

 

 

 



9 Laporan Audit Mutu Internal UMBY Unit Kerja Perpustakaan
 

 

1. Komponen Koleksi Total skor maksimum: 130 Bobot: 20 

   

No. Aspek Koleksi Pilihan Jawaban 

(pilih salah satu jawaban) 

Rata –rata 
Skor Auditor 

Nilai Keterangan Rekomendasi 

Diisi oleh asesor 

1.1 Pengembangan Koleksi     

1.1.1 Kebijakan     

 1 Ketersediaan kebijakan 
pengembangan koleksi 

a. Ada kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis yang ditinjau 
tiga tahun sekali 

b. Ada kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis yang ditinjau 
empat tahun sekali 

c. Ada kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis yang ditinjau 
lima tahun sekali 

d. Ada kebijakan pengembangan 
koleksi tertulis yang ditinjau 
kurang dari tiga tahun atau 
lebih dari lima tahun 

e. Ada kebijakan tetapi tidak 
tertulis 

 

5  Dokumen kebijakan lengkap 
dan pengembangan koleksi 
yang ditinjau tiga tahun sekali 
namun belum dikonsultasikan 
dengan DPM namun 
demikian terdapat ambiguitas 
dalam pembuatan kebijakan 
(unit pembuat kebijakan). 
Selain itu dokumen yang ada 
belum di sahkan.  

Menetapkan unit kerja 
yang mampu 
mengeluarkan kebijakan 
tertulis di lingkungan 
Universitas Mercu 
Buana Yogtakarta 
sehingga seluruh 
kebijkan terdokumentasi 
dengan baik. 

 2 Pelaksanaan kebijakan 
(jenis koleksi, jumlah 

a. 7 komponen kebijakan atau 
lebih dilaksanakan 

5  Pelaksanaan kebijkan 
mencangkup model 

Segera ajukan dana 
untuk pelaksanaan 
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koleksi, bentuk koleksi, 
subjek koleksi, 
kemutakhiran, distribusi, 
anggaran, dll) 

b. 6 komponen kebijakan atau 
lebih dilaksanaka 

c. 5 komponen kebijakan atau 
lebih dilaksanakan 

d. 4 komponen kebijakan atau 
lebih dilaksanakan 

e. Kurang dari 4 komponen 
kebijakan  yang dilaksanakan 

pengadaan, alat seleksi, jenis 
koleksi, subyek koleksi. 
Namun demikian 
pengembangan koleksi tidak 
seimbang untuk setiap 
program studi dan masih 
adanya buku yang berupa 
fotocopy. Selain itu 
pengadaan sebagai 
implementasi kebijakan sulit 
dilakukan karena minimnya 
anggaran perpustakaan. 

kebijakan yang telah 
ditetapkan. 

1.1.2 Seleksi     

 3 Survei kebutuhan koleksi 
setiap tahun 

a. Survei kebutuhan koleksi 
dilakukan rutin dengan 
menyebarkan kuesioner 
tercetak dan online serta 
wawancara 

b. Survei kebutuhan koleksi 
dilakukan rutin dengan 
menyebarkan kuesioner 
tercetak dan wawancara 

c. Survei kebutuhan koleksi 
dilakukan rutin dengan 
menyebarkan kuesioner 
tercetak 

d. Survei kebutuhan koleksi 
dilakukan rutin dengan 
wawancara 

e. Survei kebutuhan koleksi 
pernah dilakukan tetapi tidak 

5  Survei kebutuhan pemustaka 
dan ketersediaan koleksi 
dilaksanakan secara periodic 
namun hasil survey belum 
ditindak lanjuti selain itu 
dokumen survey belum teruji 
keabsahannya.  

Melakukan membuat 
dokumen dokumentasi 
tindak lanjut survey dan 
melakukan uji 
keabsahan survey yang 
dimiliki untuk 
memperkuat keabsahan 
survey. 
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rutin 

 4 Jumlah alat seleksi bahan 
perpustakaan (masukan 
dari pemustaka, 
timbangan buku, 
bibliografi, anotasi, 
katalog penerbit, website 
penerbit/toko buku, dll.)  

a. 7 jenis atau lebih 

b. 6  jenis 

c. 5 jenis 

d. 4  jenis 

e. Kurang dari 4 jenis 

5  Alat bahan pemustaka 
lengkap. 

Lanjutkan 

1.1.2 Jenis dan Jumlah Koleksi      

 5 Jumlah buku tercetak 
(diluar skripsi, tesis, 
disertasi,dan laporan 
penelitian) 

a. 15.000 judul atau lebih 

b. 10.000 – 14.999  judul 

c. 5.000 – 9.999  judul 

d. 1.000 – 4.999  judul 

e. Kurang dari 1.000 judul 

4  Belum mengetahui jumlah 
pasti buku tercetak hanya 
perkiraan mencapai 10.000 – 
14.999 (termasuk buku yang 
difotocopy) karena buku 
belum di stock. Selain itu dari 
perkiraan yang dilakukan 
diperoleh bahwa kualitas 
buku masih sangat rendah 
karena koleksi terlalu lama 
bahkan ditemukan buku yang 
terbit kurang dari tahun 1987. 

Perlu penambahan 
antara 5.000 – 10.000 
buku terbaru 

 6 Persentase koleksi inti 
(koleksi yang menunjang 
kurikulum program studi) 

a. 50% - 69% 

b. 40% - 49% 

c. 30% - 39% 

5  Persentase memenuhi namun 
koleksi yang ada kurang up to 
date dan sangat kuno. 

Memberikan anggaran 
peremajaan 
perpustakaan. 
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dari keseluruhan koleksi d. 20% - 29% atau  70% - 79% 

e. Kurang dari 20% atau lebih 
dari 79% 

 7 Judul buku referensi yang 
dimiliki (kamus, 
ensiklopedia, bibliografi, 
katalog, indeks, direktori, 
handbook/manual, 
statistik, atlas, globe,  
dll.) 

a. 600 judul atau lebih 

b. 400 – 599 judul 

c. 200 – 399 judul 

d. 100 – 199 judul 

e. Kurang dari 100 judul 

5  Sudah memenuhi namun 
koleksi sangat lama. 

Memberikan anggaran 
peremajaan buku 
referensi. 

 8 Surat kabar yang 
dilanggan (lokal dan 
nasional) 

a. 6 judul atau lebih 

b. 5 judul 

c. 4 judul 

d. 3 judul 

e. Kurang dari 3 judul 

5  Sudah memenuhi Lanjutkan 

 9 Majalah yang dilanggan a. 6 judul atau lebih 

b. 5 judul 

c. 4 judul 

d. 3 judul 

e. Kurang dari 3 judul 

4  Terdapat 5 judul masalah 
yang dilanggan 

Menambah minimal 1 
majalah yang dilanggan 

 10 Jurnal ilmiah yang 
dilanggan  per program 
studi 

a. 4 judul atau lebih 

b. 3 judul  

c. 2 judul  

d. 1 judul  

e. Tidak ada  

4  Diperkirakan terdapat 3 
jurnal ilmiah untuk 
program studi. Tidak ada 
pelaporan ataupun 
koordinasi dari program 
studi dan perpustakaan 
tentang jurnal yang akan 

Melakukan koordinasi 
dengan program studi 
terkait jurnal ilmiah 
yang dilanggan. 
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dilanggan program studi. 
kebanyakan jurnal 
langganan program studi 
ditempatkan di program 
studi masing-masing bukan 
di perpustakaan 

 11 Jurnal  elektronik yang 
dilanggan per program 
studi 

a. 4 judul atau lebih 

b. 3 judul  

c. 2 judul  

d. 1 judul  

e. Tidak ada  

1  Tidak ada koordinasi antara 
perpustakaan dan program 
studi terkait jurnal elektronik 

Harus terdapat 
koordinasi dengan 
program studi terkait 
jurnal elektronik yang 
dilanggan. Jika belum 
ada diharapkan terdapat 
pengadaan untuk 
memperkaya koleksi. 

 12 Jumlah koleksi khusus 
(hasil penelitian, skripsi, 
tesis dan disertasi, dll) 

a. 4000 judul atau lebih 

b. 3.000 – 3.999 judul 

c. 2.000 – 2.999 judul 

d. 1.000 – 1.999 judul 

e. Kurang dari 1.000 judul 

5  Telah memenuhi namun hasil 
penelitian belum masuk ke 
perpustakaan, selain itu 
sistem pengamanan yang 
rendah membuat skripsi di 
perpustakaan rentan untuk 
hilang (dicuri). 

Peremajaan sistem 
pengamanan 
perpustakaan untuk 
pengamanan 
perpustakaan. 

 13 Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun     

  Koleksi lebih dari 50.000 
judul 

a. 4%  atau lebih 

b. 3% 

c. 2% 

d. 1% 

e. Kurang dari 1 % 

    

  Koleksi lebih dari 10.000 a. 6%  atau lebih     
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judul, kurang dari 50.000 
judul 

b. 4 - 5% 

c. 2 - 3% 

d. 1% 

e. kurang dari 1 % 

  Koleksi kurang dari 
10.000 judul 

a. 8% atau lebih 

b. 6 - 7% 

c. 4 - 5% 

d. 3% 

e. kurang dari 3 % 

1  Koleksi kurang dari 3%. 
Dana perpustakaan terlalu 
rendah, kurangnya koordinasi 
dengan program studi terkait 
buku yang diperlukan 
sehingga susah untuk 
menambah koleksi. 
Disamping itu proporsi 
mahasiswa yang tidak 
seimbang untuk setiap 
program studi membuat 
sumbangan pendaan 
pembelian buku juga tidak 
seimbang. Hal ini berdampak 
pada ketidak seimbangan 
koleksi perpustakaan. 

Memberikan anggaran 
peremajaan buku 
referensi. 

 14 Jumlah koleksi buku 
elektronik (e-books) 

a. 2.000 judul atau lebih 

b. 1.500 – 1.999 judul 

c. 1.000 – 1.499 judul 

d. 500 – 999 judul 

e. Kurang dari  500 judul 

5  Terpenuhi karena 
perpustakaan memiliki 2000 
judul terdiri dari 500 yang 
sesuai dengan prodi dan 
sisanya belum sesuai.   

Masih harus ada 
kesesuaian denga 
program studi 

 15 Koleksi Audio Visual 
yang dimiliki (CD, VCD, 
DVD, Kaset, dll.) 

a. 300 judul atau lebih 

b. 200 – 299 judul 

c. 100 – 199 judul 

5  Memenuhi lebih dari 300 
koleksi, koleksi perlu di list 
dan didokumentasikan. 

Masih perlu 
pendokumentasian. 
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d. 50 – 99 judul 

e. Kurang dari 50 judul 

 16 Jumlah brosur , leaflet, 
pamflet, poster  yang 
dimiliki 

a. 150 judul atau lebih 

b. 100 – 149 judul 

c. 50 – 99 judul 

d. 1 – 49 judul 

e. Tidak ada 

5  Jumlah pada dasarnya telah 
terpenuhi namum daftar 
jumlah brosur , leaflet, 
pamflet, poster  yang dimiliki 
belum dapat sepenuhnya 
ditunjukkan 

Membuat list dan 
menyiapkan bukti lebih 
baik lagi.  

 17 Database yang 
dilanggan 

a. Melanggan bersama minimal 
3 database 

b. 3 database 

c. 2 database 

d. 1 database 

e. Tidak ada 

1  Tidak memiliki jurnal 
berlangganan karena dana 
perpustakaan sangat rendah 
karena secara umum hanya 
mengandalkan sumbangan 
dari alumni sehingga tidak 
mampu untuk berlangganan 
data base yang harganya 
cukup mahal. 

Mengajukan anggraran 
dana untuk 
berlangganan jurnal. 

1.2 Pengorganisasian Bahan  Perpustakaan     

 18 Pengolahan 
buku/monograf 

a. Inventarisasi, klasifikasi, 
pengatalogan, labelling, 
secara otomasi dan memiliki 
cadangan data tercetak 

b. Inventarisasi, klasifikasi, 
pengatalogan, labelling, 
secara otomasi dan tanpa 
memiliki cadangan data 
tercetak 

c. Inventarisasi, klasifikasi, 
pengatalogan dan labelling, 

5  Pengolahan buku telah 
mencangkup seluruh metode 
yang ada. 

lanjutkan 
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secara manual 

d. Inventarisasi dan labelling 
,secara manual 

e. Inventarisasi secara manual 

 19 Standar  pengolahan 
bahan perpustakaan 
(deskripsi bibliografi,  
klasifikasi dan tajuk 
subjek) 

 

a. Mengikuti ketentuan baku 
internasional secara konsisten 

b. Mengikuti ketentuan baku 
nasional secara konsisten 

c. Mengikuti ketentuan baku 
sebagian  

d. Menggunakan pedoman yang 
dikembangkan sendiri 

e. Tidak menggunakan 
pedoman 

1  Klasifikasi internasional 
memerlukan program DDC 
2.3 seharga 9.000.000 rupiah. 
Unit kerja perpustakaan 
belum memiliki anggran 
untuk membeli ketentuan 
tersebut. 

Mengajukan anggran 

 20 Sistem otomasi 
pengolahan 

a. Memiliki aplikasi otomasi 
dengan LAN terkoneksi 
internet 

b. Memiliki aplikasi otomasi 
perpustakaan dengan LAN 

c. Memiliki aplikasi otomasi 
perpustakaan secara stand 
alone 

d. Memiliki komputer tanpa 
aplikasi otomasi 
perpustakaan 

e. Belum otomasi 

5  Seistem Pengelolaan 
Memiliki Aplikasi Otomasi 
Dengan LAN Terkoneksi 
Internet 

Lanjutkan 

1.2.2 Kelengkapan Fisik     
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 21 Kelengkapan buku a. Kartu buku, kantong 
buku,slip tanggal kembali, 
label buku, stempel, 
barcode/chip/RFID (sebagai 
perangkat otomasi) 

b. Label buku, stempel, 
barcode/chip/RFID (sebagai 
perangkat otomasi) 

c. Kartu buku, kantong kartu 
buku, slip tanggal kembali, 
label buku, stempel 

d. Label buku, stempel 

e. Stempel 

5  Kelengkapan fisik buku 
sangat baik 

Lanjutkan 

1.3 Perawatan Koleksi Perpustakaan     

1.3.1 Pencacahan dan Penyiangan     

 22 Pencacahan a. 1 tahun sekali 

b. 2 tahun sekali 

c. 3 tahun sekali 

d. 4 tahun sekali 

e. Lebih dari 4 tahun atau 
belum pernah 

5  Pencacahan dilakukan 1 
tahun sekali di kampus 3, 
namun belum di kampus 1 
karena sistem yang error. 

Seger melakukan 
pencacahan untuk 
perpustakaan di kampus 
1. 

 23 Penyiangan a. 3 tahun sekali atau kurang  

b. 4 tahun sekali 

c. 5 tahun sekali 

d. 6 tahun sekali 

e. Lebih dari 6 tahun sekali 

2  Perpustakaan baru 
mengetahui apabila terdapat 
indikator penyiangan. 

Segera melakukan 
penyiangan 
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atau tidak pernah 

1.3.2 Pelestarian     

 24 Cara pengendalian 
kondisi ruangan 

a. Menjaga temperatur, cahaya, 
kelembaban, sirkulasi udara 
dan kebersihan  

b. Menjaga temperatur, cahaya, 
kelembaban dan kebersihan 

c. Menjaga temperatur, 
kebersihan dan cahaya  

d. Menjaga kebersihan dan 
cahaya  

e. Menjaga kebersihan 

1  Terdapat AC  yang rusak, 
lampu yang redup dan 
dibawah standar, serta sarana 
dan prasarana yang yang 
minim memungkinkan 
perpustakaan hanya dapat 
menjaga kebersihan ruangan 
meskipun ditemukan buku-
buku yang kotor tertutupi 
oleh debu karena tidak 
memiliki vacuum cleaner. 
Pengendalian hanya 
dilakukan dengan menjaga 
kebersihan lantai. 

Pengadaan anggran 
untuk pengendalian 
kondisi ruangan baik 
perbaikan AC, lampu, 
dan pelestarian buku 
koleksi. 

 25 Pembasmian serangga 
perusak bahan 
perpustakaan (fumigasi) 

a. 1 tahun sekali 

b. 2 tahun sekali 

c. 3 tahun sekali 

d. 4 tahun sekali 

e. Tidak ada 

1  Tidak pernah melakukan 
fumigasi 

Mengagendakan dan 
melakukan fumigasi. 

 26 Jumlah perbaikan bahan 
perpustakaan per tahun 

a. 1.500  eksemplar atau lebih 

b. 1.000 – 1.499 eksemplar 

c. 500 - 999 eksemplar 

d. 100 – 499 eksemplar 

e. Kurang dari 100 

1  Jumlah perbaikan buku masih 
minim dikarenakan jumlah 
koleksi juga masih minim. 

Menambah koleksi 

  Skor Komponen 1 98    
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  Nilai Komponen 1  75.38   

 
 
 

2. Komponen Sarana dan Prasarana Total skor maksimum: 165 Bobot: 15 

 

No. Aspek Sarana dan 
Prasarana 

Pilihan Jawaban 

(pilih salah satu jawaban) 

Rata-rata Skor 
Auditor 

Nilai Keterangan Rekomendasi 

Diisi oleh asesor 

2.1 Prasarana     

2.1.1 Gedung/Ruang     

 1 Luas gedung/ruang 
perpustakaan 

a. 1500 m² atau lebih  

b. 1000 – 1499 m² 

c. 500 – 999 m² 

d. 250 – 499 m² 

e. kurang dari 250 m² 

3  Luas gedung total 
perperpustakaan kampus 1, 
kampus 3 termasuk program 
studi adalah 527 m2.  Luas 
gedung dalam pilihan jawaban 
adalah luas gedung 
perpustakaan pusat saja. 

Pada dasarnya luas 
gedung merupakan 
indikator utama dalam 
akreditasi perpustakaan. 
Karena luas gedung 
akan berkorelasi dengan 
daya tampung baik 
koleksi, ruang kerja, dan 
seluruh sarana 
penunjang perpustakaan. 
Dengan luas gedung 
yang minimal 
kemungkinan untuk 
memperoleh akreditasi 
yang baik sangatlah 
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kecil, sehingga 
diharapkan ada peluasan 
gedung perpustakaan.   

 2 Luas area koleksi  

 

a. 600 m ²atau lebih 

b. 450 – 599 m² 

c. 300 – 449 m² 

d. 150 – 299 m² 

e. kurang dari 150 m² 

2  Luas minimum dengan 
keterangan idem keterangan 
indikator 2.1.1.1. 

Idem  

 3 Luas area pemustaka 

 

a. 400  m²atau lebih 

b. 300 – 399 m² 

c. 200 – 299 m² 

d. 100 – 199 m² 

e. Kurang dari 100 m² 

2  Luas minimum dengan 
keterangan idem keterangan 
indikator 2.1.1.1. 

Idem 

 4 Luas area untuk staf  

 

a. 150 m² atau lebih  

b. 100 – 149 m² 

c. 50 – 99 m² 

d. 30 – 49 m² 

e. Kurang dari 30 m² 

2  Luas minimum dengan 
keterangan idem keterangan 
indikator 2.1.1.1. 

Idem 

 5 Luas area lain 

 

a. 75 m² atau lebih 

b. 50 - 74 m2 

c. 25 – 49 m² 

d. 15 – 24 m² 

e. Kurang dari 15 m² 

5  Area parkir sangat luas Lanjutkan 

 6 Ruang/area yang tersedia di a. Ruang/area koleksi, 2  Ruang tergantung luas. Luas idem 
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perpustakaan  baca, sirkulasi, kerja, 
dan multimedia, diskusi 
dan baca khusus 

b. Ruang/area koleksi, 
baca, sirkulasi, kerja, 
multimedia, dan diskusi 

c. Ruang/area koleksi, 
baca, sirkulasi, dan 
multimedia 

d. Ruang/area koleksi, 
baca, dan sirkulasi 

e. Ruang/area koleksi dan 
baca 

minimum dengan keterangan 
idem keterangan indikator 
2.1.1.1. 

2.1.2 Kondisi     

 7 Kebersihan gedung dan 
ruangan  

a. Keseluruhan tampak 
sangat bersih dan 
terkelola dengan baik 

b. Sebagian besar  tampak 
bersih dan terkelola 
dengan baik 

c. Sebagian besar  cukup 
bersih  dan terkelola 
dengan baik 

d. Sebagian besar  kurang  
bersih dan kurang 
terkelola dengan baik 

e. Kotor dan kurang 
terkelola dengan baik  

2  Tidak memiliki vacum cleaner 
dan atau petugas kebersihan 
khusus sehingga buku-buku 
berdebu 

Mengajukan anggaran 
untuk membeli vacuum 
cleaner. 

 8 Pencahayaan a. Ruang baca, ruang 4  Telah berkoordinasi dengan Ruang koleksi masih 
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koleksi dan ruang kerja 
terang dengan sumber 
pencahayaan alami dan 
elektrik 

b. Ruang  baca, ruang 
koleksi dan ruang kerja  
terang dengan sumber 
pencahayaan elektrik 

c. Ruang baca dan ruang 
kerja terang, ruang 
koleksi sebagian kurang 
terang 

d. Sebagian ruang baca, 
ruang koleksi dan ruang 
kerja kurang terang 

e. Semua ruang kurang 
terang 

bagian sarana dan prasarana 
untuk dapat mengganti lampu 

cukup redup 

 9 Sirkulasi udara a. Ruang baca, ruang 
koleksi, dan ruang kerja  
semua baik 

b. Ruang baca dan ruang 
koleksi semua baik 

c. Ruang baca baik ruang 
koleksi sebagian kurang 
baik 

d. Ruang baca dan ruang 
koleksi kurang baik 

e. Semua ruang tidak baik 

2  Pengap karena AC banyak 
yang rusak 

Memperbaiki atau 
mengganti AC. 

 10 Letak/Lokasi Perpustakaan a. Di pusat kegiatan 
pembelajaran dan 

5  Di pusat kegiatan 
pembelajaran dan administrasi 

Sangat baik 
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administrasi PT 

b. Di pusat kegiatan 
pembelajaran 

c. Dekat dari pusat 
kegiatan pembelajaran 

d. Jauh dari pusat kegiatan 
pembelajaran 

e. Di luar lokasi kampus 

PT 

 

 11 Rak Buku a. 75 buah atau lebih 

b. 50 – 74 buah 

c. 25 – 49 buah 

d. 10 – 24 buah 

e. Kurang dari 10 buah 

5  75 termasuk rak di program 
studi dan kampus 3. Masih 
perlu 30 rak jika harus 
membuat perpustakaan pusat. 

Menambah atau 
meminjam rak 
disesuaikan dengan 
jumlah anggaran 

 12 Rak Jurnal a. 8 buah atau lebih  

b. 5 – 7 buah 

c. 2 – 4 buah 

d. 1  buah 

e. Tidak ada  

5  8 buah termasuk di kampus 3  

 

Menambah atau 
meminjam untuk 
melengkapi indikator 
standar. 

 13 Rak Surat Kabar a. 4 buah atau lebih 

b. 3 buah 

c. 2 buah 

d. 1 buah  

e. Tidak ada  

2  Hanya terdapat 1 buah Menambah jumlah rak 
surat kabar 

 14 Rak multimedia a. 4 buah atau lebih 2  Hanya terdapat 1 buah Menambah jumlah rak 
multimedia 
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b. 3 buah 

c. 2 buah 

d. 1 buah 

e. Tidak ada  

 15 Rak Buku Referensi a. 5 buah atau lebih 

b. 4 buah 

c. 3 buah 

d. 2 buah 

e. Kurang dari 2 buah 

5  14 buah  

 

Memenuhi  

 16 Rak display buku baru a. 4 buah atau lebih  

b. 3 buah  

c. 2 buah  

d. 1 buah  

e. Tidak ada  

2  2 buah dengan kondisi kurang 
menarik 

Mengganti rak display 
buku baru 

 17 Jumlah rak Audio Visual dan 
memenuhi kelayakan 

a. 4 buah atau lebih  

b. 3 buah  

c. 2 buah   

d. 1 buah  

e. Tidak ada 

2  Terdapat 1 buah rak audio 
visual 

Menambah rak baru 

 18 Sarana penyimpanan katalog  a. Komputer, lemari 
katalog, dan rak katalog 
buku 

b. Komputer, dan lemari 
katalog 

5  Komputer OPAC, lemari 
katalog, dan rak katalog buku  

 

Sangat baik 
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c. Lemari katalog 

d. Rak katalog buku 

e. Tidak  ada 

 19 Jumlah papan pengumuman  a. 4 buah atau lebih  

b. 3 buah  

c. 2 buah   

d. 1 buah  

e. Tidak ada 

3  2 buah Menambah jumlah 
papan pengumuman dan 
menyiapkan konten 
yang menarik 

 20 Jumlah meja baca  a. 40 buah atau lebih  

b. 30 - 39 buah 

c. 20 - 29 buah 

d. 10 - 19 buah 

e. Kurang dari 10 buah  

3  20 – 29 yang merupakan 
gabungan dari kampus 1 dan 3. 
Di kampus 1 meja telah kuno 
dan tidak nyaman. 

Menyiapkan anggran 
untuk peremajaan meja 
baca 

 21 Jumlah meja sirkulasi 
(manual dan otomasi) 

a. 1 buah atau lebih 
dengan desain khusus 

b. 1 buah dengan desain 
khusus 

c. 1 buah 

d. 1 buah tidak memenuhi 
kelayakan 

e. Tidak ada 

2  Terdapat  sebuah meja yang 
tidak memenuhi unsure 
kelayakan 

Mengadakan pembaruan 
meja sirkulasi. 

 22 Jumlah meja kerja petugas  a. 10 buah atau lebih  

b. 8 – 9 buah 

c. 6 – 7 buah 

2  Ditemukan 1 meja petugas 
untuk 4-5 staf 

Menambah meja 
petugas perpustakaan 
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d. 4 – 5 buah 

e. Kurang dari 4 buah 

 23 Jumlah kursi baca  a. 100 buah atau lebih  

b. 90 – 99 buah  

c. 80 – 89 buah  

d. 70 – 79 buah  

e. Kurang dari 70 buah  

 

2  Jumlah kursi baca 70 – 79  Menambah jumlah kursi 
baca  

2.1.3 Peralatan Multi Media     

 24 Jumlah Televisi a. 5 buah atau lebih 

b. 4 buah 

c. 3 buah  

d. 2 buah  

e. Kurang dari 2 buah 

 

1  1 buah di kampus 3 Menambah jumlah 
televisi  

 25 VCD dan DVD  player a. 10 buah atau lebih 

b. 7 – 9 buah  

c. 4 – 6 buah  

d. 1 – 3 buah  

e. Tidak ada 

 

1  Memiliki namun rusak semua Melakukan pengadaan 
VCD dan DVD 

 26 Jumlah scanner a. 7 buah atau lebih 

b. 6 buah 

1  Sebagian scanner rusak Memperbaiki atau 
membeli scanner baru 
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c. 5 buah  

d. 4 buah  

e. Kurang dari 4 buah 

 

2.1.4 Perlengkapan Berbasis TIK     

 27 Jumlah perangkat komputer 
untuk kegiatan pengolahan 
dan administrasi perpustakaan 

a. 10 buah atau lebih  

b. 8 – 9 buah 

c. 6 – 7 buah 

d. 4 – 5 buah 

e. Kurang dari 4 buah 

2  PC 8 unit secara keseluruhan 
namun terdapat beberapa yang 
tidak dapat beroprasi  

Memperbaiki atau 
mengadakan 

 28 Jumlah perangkat komputer 
untuk pemustaka 

a. 30 unit atau lebih  

b. 20 – 29 buah 

c. 10 – 19 buah 

d. 1 – 9 buah 

e. Tidak ada 

3  Terdapat 15 unit termasuk di 
perpustakaan kampus 3 

Mengadakan perangkat 
computer 

2.1.5 Jaringan Otomasi     

 29 Jumlah komputer yang terhubung dengan Internet     

  Jumlah mahasiswa 2000 
orang atau kurang 

a. 15 unit atau lebih  

b. 10 – 14 buah 

c. 5 – 9 buah 

d. 1 – 4 buah 

e. Tidak ada 
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  Jumlah mahasiswa 2001 s/d 
10.000 orang  

a. 25 unit atau lebih  

b. 20 – 24 buah 

c. 15 – 19 buah 

d. 5 – 14 buah 

e. Kurang dari 5 buah 

2  5 komputer Menambah jumlah 
computer 

  Jumlah mahasiswa lebih dari 
10.000 orang  

a. 30 unit atau lebih  

b. 20 – 29 buah 

c. 10 – 19 buah 

d. 1 – 9 buah 

e. Tidak ada 

    

 30 Aplikasi Otomasi 
perpustakaan 

a. Memiliki aplikasi 
otomasi dengan , 
terkoneksi internet 

b. Memiliki aplikasi 
otomasi perpustakaan 
dengan LAN 

c. Memiliki aplikasi 
otomasi perpustakaan 
dengan stand alone 

d. Memiliki komputer 
tanpa aplikasi 

e. Tidak ada 

5  Aplikasi otomasi baik dan 
memiliki aplikasi otomasi 
dengan terkoneksi internet 

 

Sudah baik 

 31 Kapasitas bandwidth (lebar 
pita) yang tersedia untuk 
keperluan perpustakaan 

a. 500 MB atau lebih 

b. 250 – 499 MB 

c. 50 – 249 MB 

4  480 MPPS  
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d. 5 – 49 MB 

e. Di bawah 5 MB  

2.1.6 Sarana Keamanan     

 32 Sarana Pengamanan (Locker 
penitipan barang, CCTV dan 
pintu detektor, dll.) 

 

a. 3 jenis atau lebih 

b. 2 jenis 

c. 1 jenis 

d. 1 jenis dengan kondisi 
kurang baik 

e. Tidak ada 

4  Terdapat 2 jenis, CCTV ada 4 
namun 2 mati 

Perlu menambah dan 
memperbaiki sarana 
pengamanan 

2.1.7 Fasilitas Umum     

 33 Tersedia kantin, musholla, 
ruang pertemuan, area parkir 
bebas, area parkir dengan 
keamanan 

a. 3 jenis atau lebih 

b. 2 jenis 

c. 1 jenis 

d. 1 jenis dengan kondisi 
kurang baik 

e. Tidak ada 

 

3  1 jenis hanya tersedia area 
parkir 

Musholla, ruang 
pertemuan, dan 
kantinharus berada di 
linkup perpustakaan. 
Perlu membuat agenda 
jangka panjang dalam 
pembangunan fasilitas 
umum di perpustakaan. 

  Skor Komponen 2 91    

  Nilai komponen 2  55.15   
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3. Komponen Pelayanan 
Perpustakaan 

Total skor maksimum: 95 Bobot: 25 

 

No. Aspek Pelayanan 
perpustakaan 

Pilihan Jawaban 

(pilih salah satu jawaban) 

Rata-rata Skor 
Auditor 

Nilai Keterangan  Rekomendasi  

Diisi oleh asesor   

3.1 Jenis pelayanan     

 1 Jenis pelayanan perpustakaan a. Layanan baca ditempat, 
sirkulasi, referensi, 
penelusuran, literasi 
informasi, silang 
layanan dan penyediaan 
dokumen 

b. Layanan baca ditempat, 
sirkulasi, referensi, 
penelusuran, literasi 
informasi, dan 
penyediaan dokumen 

c. Layanan baca ditempat, 
sirkulasi, referensi, 
penelusuran, dan 
penyediaan dokumen 

d. Layanan baca ditempat, 
sirkulasi, referensi, dan 
penelusuran 

e. Layanan baca ditempat, 
sirkulasi, dan referensi 

5  Layanan perpustakaan 
lengkap terdiri dari layanan 
baca ditempat, sirkulasi, 
referensi, penelusuran, literasi 
informasi, silang layanan dan 
penyediaan dokumen 

 

Lanjutkan  
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 2 Kegiatan peningkatan 
pelayanan perpustakaan 

a. Survei kebutuhan 
layanan pemustaka dan 
kepuasan pemustaka, 
diversifikasi layanan, 
pelibatan mahasiswa 
dalam layanan dan 
layanan ekstensi 

b. Survei kebutuhan 
layanan pemustaka dan 
kepuasan pemustaka, 
diversifikasi layanan, 
dan pelibatan 
mahasiswa dalam 
layanan 

c. Survei kebutuhan 
layanan pemustaka dan 
kepuasan pemustaka, 
dan diversifikasi 
layanan 

d. Survei kebutuhan 
layanan pemustaka dan 
kepuasan pemustaka 

e. Tidak ada 

2  Hanya melakuakn survei 
kebutuhan layanan pemustaka 
dan kepuasan pemustaka. 
Selain itu perlu adanya uji 
keabsahan dalam survey yang 
dilakukan. 

 

Membuat program 
jangka menengah 
ataupun pendek untuk 
versifikasi layanan, 
perlibatan mahasiswa 
dan layanan ekstensi. 

3.2 Jam Buka     

 3 Jam buka perpustakaan per 
minggu 

a. 50 jam atau lebih  

b. 45 – 49 jam 

c. 40 – 44 jam 

d. 35 – 39 jam 

e. Kurang dari 35 jam  

5  Jam buka perpustakaan 63 jam Sangat baik dan 
lanjutkan 
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3.3 Sarana Akses/Penelusuran     

 4 Sistem 
peminjaman/pengembalian 
bahan perpustakaan 

a. Otomasi 

b. Semi otomasi 

c. Manual dengan 
menggunakan sistem 
kartu/brown 

d. Manual dengan sistem 
buku besar 

e. Manual dengan cara 
lainnya 

5  Menggunakan scan otomatis Fasilitas lengkap dan 
baik 

 5 Penelusuran informasi ke 
koleksi 

a. OPAC dan katalog 
manual 

b. OPAC 

c. Katalog manual 

d. Daftar judul buku 

e. Tidak ada 

5  Bentuk alat penelusuran 
berupa sistem OPAC yang 
berfungsi dengan baik dan 
katalog manual 
terdokumentasi 

 

Lanjutkan 

 6 Penelusuran informasi ke 
sumber daya informasi 

a. Online 
b. Offline dan online 
c. Manual dan elektronik 
offline 
d. Secara manual 

e. Tidak ada 

5  Penelusuran informasi ke 
sumber daya informasi 
dilakukan dengan cara online  

Lanjutkan 

 7 Sistem Otomasi Pelayanan a. Bergabung dengan 
jejaring perpustakaan 
online 

5  Sistem operasi pelayanan 
dideskripsikan dengan baik 
dan dapat ditunjukkan dengan 
print screen 

Lanjutkan 
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b. Internet 

c. Jejaring Lokal (LAN) 

d. Standalone (diakses 
oleh satu komputer saja) 

e. Tidak ada 

 8 Website perpustakaan a. Profil perpustakaan, 
OPAC, informasi 
layanan perpustakaan, 
kontak perpustakaan, 
link ke database 
online/repositori, dan 
media sosial 

b. Profil perpustakaan, 
OPAC, informasi 
layanan perpustakaan, 
link ke database 
online/repositori, dan 
kontak perpustakaan 

c. Profil perpustakaan, 
OPAC, informasi 
layanan perpustakaan, 
kontak perpustakaan 

d. Propil perpustakaan dan 
informasi   layanan 

e. Tidak ada 

5  Website didestripsikan Profil 
perpustakaan, OPAC, 
informasi layanan 
perpustakaan, kontak 
perpustakaan, link ke database 
online/repositori, dan media 
sosial dengan sangat baik. 

 

Lanjutkan  

3.4 Keanggotaan      

 9 Persentase jumlah mahasiswa 
yang menjadi anggota 
perpustakaan 

a. 90% atau lebih 

b. 80% – 89% 

5  Mahasiswa wajib menjadi 
anggota 

 

lanjutkan 
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c. 70% – 79% 

d. 60% – 69% 

e. Kurang dari  60% 

 10 Persentase jumlah dosen dan 
tenaga kependidikan yang 
menjadi anggota 

a. 90% atau lebih 

b. 80%  – 89% 

c. 70% – 79% 

d. 60% – 69% 

e. Kurang dari  60% 

5  Dosen wajib menjadi anggota Lanjutkan 

3.5 Jumlah Pengunjung dan Buku yang Dipinjam     

 11 Jumlah rata-rata pengunjung  perpustakaan per bulan dalam 
satu tahun  

    

  Jumlah mahasiswa kurang 
dari 2000 orang 

a. 6.000 orang atau lebih  

b. 5.000 – 5.999 orang 

c. 4.000 – 4.999 orang 

d. 3.000 – 3.999 orang 

e. Kurang dari 3.000 orang 

    

  Jumlah mahasiswa 2001 s/d 
10.000 orang 

a. 10.000 orang atau lebih 

b. 8.000 – 9.999 orang 

c. 7.000 – 7.999 orang 

d. 6.000 – 6.999 orang 

e. Kurang dari 6.000 orang 

5  10.000 orang atau lebih 
ditunjukkan dengan statistik 
kehadiran mahasiswa 

 

Lanjutkan 

  Jumlah mahasiswa lebih dari 
10.000 orang 

a. 12.000 orang atau lebih  

b. 10.000 – 11.999 orang 
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c. 9.000 – 9.999 orang 

d. 7.000 – 8.999 orang 

e. Kurang dari 7.000 orang 

 12 Jumlah rata-rata pengunjung 
perpustakaan melalui online 
per bulan dalam satu tahun 

a. 6.000 orang atau lebih  

b. 5.000 – 5.999 orang 

c. 4.000 – 4.999 orang 

d. 3.000 – 3.999 orang 

e. Kurang dari 3000 orang 

5  Jumlah rata-rata pengunjung 
perpustakaan memalui online 
lebih dari 6000 ditunjukkan 
dengan statistik pengunjung 
online 

Lanjutkan 

 13 Jumlah rata-rata buku yang 
dipinjam per bulan dalam satu 
tahun 

a. 6.000 eks atau lebih  

b. 5.000 – 5.999  eks 

c. 4.000 – 4.999 eks 

d. 3.000 – 3.999 eks 

e. Kurang dari 3.000 eks 

1  Peminjaman buku kurang dari 
3000. Hal ini dikarenakan 
jumlah koleksi yang minim 
sebagai buku reverensi yakni 
di bawah 10 tahun terakhir 

 

Perlu dilakukan 
pengadaan buku 
referensi 

3.6 Promosi     

 14 Jenis media promosi yang 
digunakan (papan 
pengumuman, daftar buku 
baru, brosur, banner,  
spanduk, poster, 
electronicrunning text, 
website, media sosial dll.)  

a. 7 jenis atau lebih 

b. 6 jenis 

c. 5 jenis 

d. 4 jenis 

e. Kurang dari 4 jenis 

5  Terdapat 9 jenis media sebagai 
berikut Menggunakan 
instagram, papan 
pengumuman, surat 
pengumuman, rak display, 
stand banner, website, brosur, 
bimtek, barang promosi 

Lanjutkan 

 15 Jenis kegiatan promosi yang 
dilaksanakan (penyebaran 
informasi, penyuluhan, 
lomba, pameran, duta baca, 
bimbingan pemustaka, 

a. 7 jenis atau lebih 

b. 6 jenis 

c. 5 jenis 

d. 4 jenis 

1  Jenis kegiatan promosi sulit 
dilakukan karena padatnya 
agenda mahasiswa dari unit 
kerja yang lain. Perpustakaan 
menginginkan terdapat 

Perlu adanya perbaikan 
sarana prasarana 
perpustakaan dan 
agenda promosi yang 
jelas.  
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penyiaran, dll.)  e. Kurang dari 4 jenis kegiatan promosi dalam 
bentuk bimbingan pemustaka 
namun belum terealisasi, 
lomba tidak memungkinkan 
dikarenakan sarana yang 
kurang memenuhi, pameran 
mungkin dilakukan dengan 
buku-buku kuno tahun 1970 
an, penyiaran 
mungkindilakukan namun 
anggaran tidak 
memungkinkan. 

 16 Jumlah kegiatan promosi 
perpustakaan per tahun 

a. 9 kali atau lebih 

b. 8 kali 

c. 7 kali 

d. 6 kali 

e. Kurang dari 6 kali 

1  Kurang dari 6 kali  Berkorelasi dengan 
indikator ke 15 

3.7 Literasi Informasi     

 17 Jenis literasi informasi 
(orientasi perpustakaan, 
bimtek literasi informasi 
untuk mahasiswa tingkat 
awal, bimtek literasi 
informasi untuk tingkat akhir, 
bimtek literasi informasi 
untuk dosen, penyediaan 
modul/pedoman dll.) dalam 
satu tahun  

a. 4 jenis atau lebih  

b. 3 jenis kali 

c. 2 jenis 

d. 1 jenis 

e. Tidak ada 

5  Perpustakaan menyediakan 
orientasi perpustakaan, user 
education, bimtek, dan 
penyediaan modul.  

 

Lanjutkan 

 18 Jumlah Kegiatan Literasi 
Informasi dalam satu tahun 

a. 8 kali atau lebih 3  Hanya dilakukan 4-5 kali Perlu dibuat rencana 
kerja jangka menengah 
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terakhir b. 6 – 7 kali 

c. 4 – 5 kali 

d. 2 – 3 kali 

e. Kurang dari 2 kali 

 

atau pendek dalam 
peningkatan jumlah 
kegiatan literasi. Hal ini 
dapat dilakukan dengan 
unit-unit pendukung di 
UMBY (BAA, SDM, 
DPM, dll) 

 19 Perpustakaan berperan dalam 
mengurangi praktek 
plagiarisme dengan cara : 
menyediakan aplikasi online 
pengontrol plagiarisme; 
memberi topik tentang 
plagiarisme dalam kegiatan 
literasi; mengontrol 
pemustaka dalam 
memfotocopy literatur di 
perpustakan; melakukan 
himbauan tertulis anti 
plagiarisme di perpustakaan. 

 

a. 4 cara atau lebih 

b. 3 cara 

c. 2 cara 

d. 1 cara 

e. Tidak melakukan 

5  Perpustakaan berperan dengan 
cara himbauan plagarisme 
melalui banner, kontrol 
fotocopy oleh pustakawan, 
surat pernyataan keaslian 
skripsi, himbauan melalui 
pembatas buku, himbauan 
melalui instagram. 

Masih tidak ditemukan 
uji plagarisme melalui 
online walaupun di 
beberapa perpustakaan 
dilakukan uji plagarisme 
oleh perpustakaan 
dengan memberikan 
biaya tertentu. Sehingga 
disarankan untuk 
mencoba jasa tersebut 
sebagai pemasukan 
tambahan.  

  Skor Komponen 3 74    

  Nilai Komponen 3  77.89   
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4. Komponen Tenaga Perpustakaan Total skor maksimum: 45 Bobot: 20 

 

No. Aspek Tenaga 
Perpustakaan 

Pilihan Jawaban 

(pilih salah satu jawaban) 

Rata-rata 
Skor 

Auditor 

Nilai Keterangan Rekomendasi  

Diisi oleh asesor   

4.1 Kepala Perpustakaan     

 1 Status kepala perpustakaan a. Fungsional pustakawan 
(profesional) 

b. Fungsional dosen bidang 
perpustakaan 

c. Fungsional dosen 

d. Pegawai tetap non fungsional 

e. Pegawai honorer 

 

3  Status kepala perpustakaan 
adalah fungsional dosen 

Lanjutkan 

 2 Jenjang pendidikan kepala 
perpustakaan  

a. S2 perpustakaan atau lebih 
tinggi 

b. S2 nonperpustakaan atau 
lebih tinggi ditambah diklat 
kepustakawanan  

c. S1 perpustakaan atau S1 non 
perpustakaan ditambah diklat 
kepustakawanan 

d. D2/D3 perpustakaan  

e. D2/D3 Nonperpustakaan atau 

4  Perpustakaan memiliki 2 (dua) 
staf lulusan S2 
nonperpustakaan atau lebih 
tinggi ditambah diklat dan S2 
perpustakaan. Namun 
demikian skor penilaian akhir 
yang diperoleh  terkait tenaga 
perpustakaan adalah sama 
untuk kedua orang tersebut. 

lanjutkan 
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lebih rendah 

 3 Peningkatan kompetensi 
berkelanjutan (PKB) kepala 
perpustakaan (pelatihan, 
bimtek, seminar, lokakarya, 
dll. dalam bidang 
perpustakaan) dalam 3 tahun 
terakhir 

a. 10 kali atau lebih 

b. 8 – 9 kali 

c. 6 – 7 kali 

d. 4 – 5 kali 

e. Kurang dari 3 kali 

5  Kepala perpustakaan telah 
mengikuti kegiatan 
peningkatan kompetensi 
berkelanjutan yang 
ditunjukkan dengan fotocopy 
sertifikat. 

Lanjutkan  

4.2 Tenaga Perpustakaan     

4.2.1 Pustakawan     

 4 Jumlah pustakawan 
(profesional) 

a. 6 orang atau lebih  

b. 5 orang 

c. 4 orang 

d. 3 orang 

e. Kurang dari 3 orang 

5  Daftar pustakawan lebih dari 7 
orang, namun SK pustakawan 
sedang diproses oleh pihak 
SDM 

Segera meminta SK 

4.2.2 Tenaga Teknis     

 5 Jumlah tenaga teknis a. 4 orang atau lebih  

b. 3 orang 

c. 2 orang 

d. 1 orang  

e. Tidak ada 

3  Jumlah tenaga teknis sebanyak 
2 orang dan 1 akan pension. 

Mengangkat atau 
meminjam tenaga 
teknis dari unit kerja 
yang lain 

4.2.3 Pendidikan     

 6 Jumlah tenaga perpustakaan 
yang berlatar belakang 
pendidikan minimal D2 

a. 6 orang atau lebih 

b. 5 orang 

5  Sebanyak lebih dari 6 orang 
yang dibuktikan dengan  

lanjutkan 
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perpustakaan atau D2 bidang 
lain ditambah diklat / bimtek 
perpustakaan 

c. 4 orang 

d. 3 orang 

e. Kurang dari 3 orang 

 

dengan ijasah 

 

4.2.4 Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan     

 7 Rata-rata peningkatan 
kompetensi berkelanjutan 
(PKB) per orang tenaga 
perpustakaan (pelatihan, 
bimtek, seminar, lokakarya, 
dll.) dalam 3 tahun terakhir 

a. 4 kali atau lebih 

b. 3 kali 

c. 2 kali 

d. 1 kali 

e. Tidak ada 

5  4 kali atau lebih ditunjukkan 
dengan sertifikat keikutsertaan 

 

Lanjutkan  

 8 Jumlah tenaga yang memiliki 
sertifikat kompetensi 

a. 20% atau lebih 

b. 15% - 19%% 

c. 10% - 14% 

d. 5% - 9% 

e. Kurang dari 5% 

 

1  Kurang  dari 5% karena kuota 
pendaftaran yang selalu penuh; 
staf bekerja minimal 2 tahun; 
biaya akomodasi yang cukup 
mahal walaupun sertifikasi 
gratis; Serifikasi dapat 
ditempuh di Jakarta. 

 

Membuat rencana 
dan strategi jangka 
menengah dan 
panjang terkait 
sertifikasi 
pustakawan. 

4.2.5 Keikutsertaan dalam Organisasi Profesi     

 9 Jumlah tenaga  perpustakaan 
sebagai anggota profesi 
(Ikatan Pustakawan 
Indonesia, Forum 
Perpustakaan Perguruan 
Tinggi,  Ikatan Pustakawan 
Indonesia,  dll.) 

a. 5 orang atau lebih 

b. 4 orang 

c. 3 orang 

d. 2 orang 

e. 1 orang 

5  Keseluruhan tenaga 
perpustakaan menjadi anggota 
profesi 

 

Lanjutkan  
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  Skor Komponen 4 36    

  Nilai Komponen 4  80.00   

 

 

5. Komponen Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Perpustakaan 

Total skor maksimum: 50 Bobot: 15 

 

No. Aspek Penyelenggaraan 
dan Pengelolaan 

Perpustakaan 

Pilihan Jawaban 

(pilih salah satu jawaban) 

Rata-rata 
Skor 

Auditor 

Nilai Keterangan Rekomendasi 

Diisi oleh asesor   

5.1 Penyelenggaraan     

 1 Kebijakan perpustakaan 
secara tertulis (koleksi, 
pengolahan,  pelayanan, 
promosi, teknologi, anggaran, 
ketenagaan, organisasi, 
Sarana dan prasarana) 

 

a. 5 kebijakan atau lebih  

b. 4 kebijakan  

c. 3 kebijakan 

d. 2 kebijakan  

e. Kurang dari 2 kebijakan 

4  Sejauh ini terdapat 4 
kebijakan dengan konsep 
telah tertulis namun 
terkendala format. Selain itu 
kebijakan yang ada belum 
disahkan. 

Berkoordinasi dengan 
pihak DPM untuk 
format kebijakan dan 
pengesahan kebijakan 

5.1.1 Pendirian perpustakaan      

  Perguruan Tinggi Negeri      

 2 Pendirian perpustakaan 
perguruan tinggi  

a. SK pendirian dari  Menteri 
atau yang setingkat 
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b. SK pendirian dari Dirjen  atau 
yang setingkat 

c. SK pendirian dari pimpinan 
perguruan tinggi 
(Rektor/Direktur/Ketua) 

d. Penetapan dari Kepala 
Perpustakaan 

e. Tidak ada 

   Perguruan Tinggi Swasta      

 2 Pendirian perpustakaan 
perguruan tinggi  

a. SK pendirian dari  Ketua 
Yayasan 

b. SK pendirian dari Rektor    

c. SK pendirian dari Wakil 
Rektor 

d. Penetapan dari Kepala 
Perpustakaan  

e. Tidak ada 

5  SK pendirian dari  Ketua 
Yayasan 

Lanjutkan  

5.1.2  Struktur Organisasi     

 3 Struktur organisasi 
kelembagaan perpustakaan 

a. Kepala Perpustakaan, Bidang 
Layanan Teknis,  Bidang 
Layanan Pemustaka, Layanan 
TI, Kelompok Jabatan 
Fungsional, Tata Usaha dan 
deskripsi tugas 

b. Kepala Perpustakaan, Bidang 
Layanan Teknis,  Bidang 
Layanan Pemustaka, Layanan 
TI dan Tata Usaha dan 

5  Struktur lengkap, namun 
belum disahkan; telah 
mengajukan kepada pihak 
SDM namun masih belum 
mendapatkan follow up.  

Membuat struktur 
organisasi sendiri dan 
meminta pihak SDM 
untuk mengkoreksi 
dan diajukan untuk 
disahkan. 
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deskripsi tugas 

c. Kepala Perpustakaan, Bidang 
Layanan Teknis,  Bidang 
Layanan Pemustaka, Layanan 
TI dan Tata Usaha 

d. Kepala Perpustakaan, Bidang 
Layanan Teknis dan Bidang 
Layanan Pemustaka, 

e. Kepala Perpustakaan dan TU 

 4 Garis komando (Line of 
commands) Kepala 
Perpustakaan 

a. Kepala Perpustakaan 
bertanggung jawab kepada 
pimpinan perguruan tinggi 

b. Kepala Perpustakaan 
bertanggung jawab kepada 
direktur/manajer akademik 

c. Kepala Perpustakaan 
bertanggung jawab kepada 
direktur/manajer non 
akademik 

d. Kepala Perpustakaan ada 
tetapi tidak jelas 

e. Diluar kondisi a sampai d di 
atas 

4  Garis komando tidak 
langsung pada rektor namun 
masih dibawah BAA; ketua 
perpustakaan juga bukan 
merupakan anggota senat 
universitas. 

Merubah struktur 
organisasi dan garis 
komando seluruh staf 
perpustakaan. 
Mengingat surat 
edaran Peraturan 
Kepala Perpustakaan 
Nasional Nomor 13 
tahun 2017 tentang 
standar 
penyelenggaraan 
perpustakaan point c 
tentang struktur 
organisasi yang 
menyatakan bahwa 
kepala perpustakaan 
menjadi anggota senat 
perguruan tinggi. 

5.1.3 Program dan Perencanaan     

 5 Program kerja perpustakaan a. Program  kerja jangka 
panjang, menengah, pendek 

b. Program kerja jangka pendek 

4  Belum memiliki program 
kerja jangka panjang 

Membuat program 
kerja jangka panjang 
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dan menengah 

c. Program kerja jangka pendek 

d. Program kerja dalam proses 
pembuatan  

e. Tidak ada 

 6 Laporan kegiatan  a. Laporan tahunan, triwulan 
dan bulanan 

b. Laporan triwulan dan 
bulanan  

c. Laporan bulanan 

d. Laporan tahunan atau  
triwulan 

e. Tidak ada 

2  Laporan tahunan  tidak 
secara langsung disampaikan 
kepada rektor, namun 
melalui pihak SDM . laporan 
internal dilakukan setiap 
bulan. 

Merubah struktur 
organisasi dan sistem 
pelaporan. 

5.2  Anggaran     

5.2.1 Anggaran tetap     

 7 Jumlah anggaran perpustakaan per tahun     

  Jumlah Mahasiswa lebih dari  
10.000 

a. 10 Miliar atau lebih 

b. 5M – 9,9 M 

c. 2 M – 4,9M 

d. 1 M – 1,9 M 

e. Kurang dari 1 M 

    

  Jumlah Mahasiswa 2.001 - 
10.000 

a. 3 M atau  lebih 

b. 2 M – 2,9 M 

c. 1 M – 1,9 M 

1  Jumlah anggran diperkirakan 
dibawah 350 juta.  

Membuat rencana 
kerja dengan rekap 
anggaran yang 
disesuaikan dengan 
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d. 500 juta – 999 juta 

e. Kurang dari 500 juta 

standar yang berlaku 
untuk memenuhi 
standar anggran 
perpustakaan. 

  Jumlah Mahasiswa kurang 
dari 2.000 

a. 2 M atau  lebih 

b. 1 M – 1,99 M 

c. 500 juta – 999 juta 

d. 100 Juta – 499 juta 

e. Kurang dari 100 juta 

    

 8 Sumber anggaran dari : 
APBN/APBD/Yayasan, 
sebagian dari anggaran 
pendidikan, sumbangan 
masyarakat tidak mengikat, 
kerjasama yang saling 
menguntungkan, bantuan laur 
negeri yang tidak mengikat, 
hasil usaha jasa perpustakaan, 
sumber lain yang sah. 

a. 5 sumber atau lebih 

b. 4 sumber 

c. 3 sumber 

d. 2 sumber 

e. Kurang dari 2 sumber 

1  Anggran yang disebutkan 
hanya berasal dari yayasan. 

Membuat program 
kerja berupa jasa 
perpustakaan (contoh: 
uji plagiasi untuk 
skripsi dan tesis 
mhasiswa yang 
berbayar dan disahkan 
oleh perpustakaan; 
fotocopy; kantin) 
sehingga menjadi 
referensi lain sumber 
anggaran dan 
peningkatan 
pendapatan 
perpustakaan 

5.2.2 Anggaran Partisipasi     

 9 Jumlah dana partisipasi 
masyarakat/alumni/ 
perusahaan berupa 
sumbangan yang tidak 

a. 150 juta atau lebih 

b. 100 juta – 149 juta 

c. 50 juta – 99 juta 

3  Jumlah dana partisipasi 
diperkirakan sekitar 70 juta 
berasal dari alumni; namun 
demikian disampaikan pula 
untuk prodi-prodi yang 

Membuat program 
kerja yang dapat 
merubah sistem agar 
lebih efektif dan 
efisien dalam 
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mengikat. d. 10 juta – 49 juta 

e. Kurang dari 10 juta 

masih baru dan tidak 
memiliki alumni terancam 
tidak memiliki bahan 
referensi untuk 
mahasiswanya, hal ini 
dikarenakan dana partisipasi 
dapat digunakan untuk 
membeli buku baru.  

 

pengelolaan anggaran 
dan operasional 
perpustakaan. 

5.2.3 Persentase Anggaran     

 10 Alokasi Anggaran untuk 
perpustakaan dari seluruh 
anggaran perguruan tinggi di 
luar belanja pegawai. 

a. 5% atau lebih  

b. 4 %  

c. 2 - 3  % 

d. 1%  

e. Kurang dari 1 % 

1  Persentase alokasi anggran 
perguruan tinggi di luar 
belanja kurang dari 1% 

Meningkatkan anggran 
perpustakaan jika 
memungkinkan. 

5.3 Kerjasama     

5.3.1 Kerjasama Internal     

 11 Jumlah kerja sama 
perpustakaan dengan internal 
lingkungan perguruan tinggi 
(fakultas dan unit kerja lain) 
dalam 3 tahun terakhir. 

a. 8 kegiatan atau lebih 

b. 7 kegiatan 

c. 6 kegiatan 

d. 5 kegiatan 

e. Kurang dari 5 kegiatan 

5  Jumlah kerja sama 
perpustakaan dengan internal 
lingkungan perguruan tinggi 
lebih dari 8 kerja sama 
ditunjukkan dengan MoU. 
Namun perlu diperhatikan 
pula kepuasan dan 
implementasi kerjasama. 

Lanjutkan 

 5.3.2 Kerjasama Eksternal     
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 12 Jumlah Kerja sama 
perpustakaan dengan 
lembaga/komunitas di luar 
perguruan tinggi dalam 3 
tahun terakhir 

a. 8 kegiatan atau lebih 

b. 7 kegiatan 

c. 6 kegiatan 

d. 5 kegiatan 

e. Kurang dari 5 kegiatan 

5  8 kejasama atau lebih kerja 
sama ditunjukkan dengan 
MoU. Namun perlu 
diperhatikan pula kepuasan 
dan implementasi kerjasama. 

Lanjutkan  

  Skor Komponen 5 40    

  Nilai Komponen 5  66.67   

 

 

6. Komponen Penguat Total skor maksimum: 30 Bobot: 5 

 

No. Aspek Penguat Pilihan Jawaban 

(pilih salah satu jawaban) 

Rata-rata 
Skor 

auditor 

Nilai Keterangan Rekomendasi 

Diisi oleh asesor   

6.1 Inovasi/Kreativitas     

 1 Jumlah karya inovatif/kreatif 
yang diterapkan dalam 
pengelolaan perpustakaan 
(pengembangan koleksi, 
pengolahan, layanan, 
perawatan, pelibatan 
mahasiswa/dosen, aplikasi TI 

a. 5 karya atau lebih 

b. 4 karya 

c. 3 karya 

d. 2 karya 

e. Kurang dari 2 karya 

2  Terdapat 2 karya yang 
merupakan kolaborasi 
perpustakaan dengan dosen 
TI. 

Membuka kesempatan 
untuk berkolaborasi 
dengan dosen ataupun 
mahasiswa dalam 
sistem pengelolaan. 
Selain itu dapat 
mengajukan program 
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dll.) dalam 3 tahun terakhir 

 

studi banding dengan 
perpustakaan 
terakreditasi sangat 
baik. 

6.2 Keunikan     

 2 Jumlah jenis keunikan 
(koleksi berkebutuhan 
khusus, koleksi khusus, 
model layanan, lokasi 
perpustakaan, desain tata 
ruang, kegiatan akademik , 
dll.) 

a. 4 macam atau lebih  

b. 3 macam 

c. 2 macam 

d. 1 macam 

e. Tidak ada 

1  Memiliki keunikan koleksi 
Memorandum Soeharto dan 
Probosoetedjo 

Membuat program 
penambahan jenis 
keunikan 
perpustakaan. 
Dimungkinkan untuk 
memanfaatkan koleksi 
lama sebagai salah 
satu keunikan program 
studi. 

6.3 Prestasi     

 3 Jumlah prestasi perpustakaan 
dan pustakawan (juara, 
pengakuan kinerja, apresiasi, 
keterlibatan dalam profesi 
lokal dan nasional dll.) dalam 
3 tahun terakhir 

a. 5 kali atau lebih  

b. 4 kali 

c. 3 kali 

d. 2 kali 

e. Kurang dari 2 kali 

2  Jumlah prestasi berupa 
penghargaan berupa 
pengabdian sebanyak 2 
penghargaan 

Membuat program 
kerja untuk lebih 
partisipatif dalam 
meningkatkan kinerja. 

6.4 Komitmen Pimpinan     

 4 Jumlah pertemuan 
pengembangan perpustakaan 
perguruan tinggi yang 
dipimpin oleh rektor atau 
pimpinan perguruan tinggi 
dalam 3 tahun terakhir 

a. 4 kali atau lebih  

b. 3 kali 

c. 2 kali 

d. 1 kali 

e. Tidak pernah 

2  Dilakukan sebanyak satu kali 
dalam tiga tahun terakhir 

Rektor 
mengagendakan untuk 
melakukan pertemuan 
dengan pihak 
perpustakaan. 
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6.5 Lainnya     

 5 Jumlah program per tahun 
yang melibatkan fakultas/ 
jurusan/ program studi dan 
sivitas akademika dalam 
pengembangan perpustakaan 

a. 4 program atau lebih 

b. 3 program 

c. 2 program 

d. 1 program 

e. Tidak pernah 

1  Tidak pernah ada Membuat tema dalam 
program yang 
melibatkan seluruh 
civitas akademika 
dalam pengembangan 
perpustakaan 

 6 Survei dampak pelayanan 
perpustakaan terhadap 
perkembangan prestasi 
akademis (karya tulis ilmiah, 
penelitian, dll) dalam tiga 
tahun 

a. 4 kali atau lebih 

b. 3 kali 

c. 2 kali 

d. 1 kali 

e. Tidak pernah 

1  Tidak pernah dilakukan dan 
masih akan dikonsultasikan 
dengan DPM 

Melengkapi koleksi 
perpustakaan dan 
melakukan studi 
eksploratif terkait 
dampak pelayanan 
perpustakaan. 

  Skor Komponen 6 9    

  Nilai Komponen 6  30.00   
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REKAP HASIL DAN ANALISIS 
 

Rekap Audit Perpustakaan Setiap Komponen 

Nomor 
Komponen

1 2 3 4 5 6 

1 5 3 5 3 4 2 

2 5 2 2 4 5 1 

3 5 2 5 5 5 2 

4 5 2 5 5 4 2 

5 4 5 5 3 4 1 

6 5 2 5 5 2 1 

7 5 2 5 5 1   

8 5 4 5 1 1   

9 4 2 5 5 3   

10 4 5 5   1   

11 1 5 5   5   

12 5 5 5   5   

13 1 2 1       

14 5 2 1       

15 5 5 1       

16 5 2 1       

17 1 1 5       

18 5 5 3       

19 1 3 5       

20 5 3         

21 5 1         

22 5 2         

23 2 1         

24 1 1         

25 1 1         

26 1 1         

27   2         

28   3         

29   2         

30   5         

31   4         

32   4         

33   3         

Nilai 96 92 74 36 40 9 
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Analisis Hasil Audit 

Komponen 
Jumlah 

Indikator 
Kunci 

Bobot 
Maksimal 

Nilai Bobot 
Nilai Untuk 

Setiap 
Komponen 

Nilai 
Akhir 

Komponen 1 26 130 98 20% 75,38 

69,55 

Komponen 2 33 165 91 15% 55,15 

Komponen 3 19 95 74 25% 77,89 

Komponen 4 9 45 36 20% 80,00 

Komponen 5 13 65 40 15% 61,54 

Komponen 6 6 30 9 5% 30,00 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 Berdasarkan hasil audit diperoleh nilai untuk Perpustakaan Universitas Mercu Buana 
Yogyakarta adalah 69.55 ekuivalen menyatakan perolehan kriteria akreditasi perpustakaan 
cukup baik “ C ”. Perpustakaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta masih jauh dari kriteria 
sangat baik. Berdasarkan audit yang dilakukan masih ditemukan banyak kekurangan dan 
perlu adanya perbaikan. Luas gedung dan perolehan dan merupakan faktor utama dalam 
akreditasi perpustakaan. Luas gedung yang minim tidak memungkinkan untuk menampung 
seluruh standar yang  ada dalam Borang Akreditasi Perpustakaan. Perolehan dana yang sangat 
rendah menjadi faktor dalam melengkapi standar sarana perpustakaan. Oleh karena itu perlu 
adanya perhatian yang lebih untuk perpustakaan untuk dapat memperoleh hasil yang 
diharapkan.     

 


