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1. Visi dan Misi 
Universitas  

Visi : 

“Menjadi Universitas yang unggul,  bermutu, bermanfaat 

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029” 

Misi : 

“Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu 

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan 

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk 

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa” 

Tujuan : 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan 

berbudi luhur. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran 

masyarakat. 

2. Rasional 
Standar perpustakan merupakan standar mengenai 
pengadaan koleksi perpustakaan, pemeliharaan koleksi 
perpustakaan, peminjaman koleksi perpustakaan serta 
pengembalian koleksi perpustakaan. Tujuan standar ini 
adalah untuk lebih memberikan pengaturan 
memudahkan untuk melakukan pengembangan 
perpustakaan menuju perpustakaan terkareditasi baik 
nasional maupun internasional sehingga layanan 
terhadap mahasiswa maupun dosen ataupun stake 
holder lainhya menjadi lebih baik dan berkualitas. 
Dengan menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan 
diharapkan mampu memfasilitasi proses pembelajaran 
serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer 
akademik.  

3. Subyek/Pihak 
yang 
Bertanggungjawab 
untuk Mencapai/ 
Memenuhi Isi 
Standar 

1. Wakil Rektor bidang akademik ( WR. I) 

2. WR II 

3. BAA 

4. BAU 
5. Kepala Perpustakaan 

 

4. Definisi Istilah 1. Atmosfer akademik adalah Suatu lingkungan yang 
kondusif bagi civitas akademika yang mampu 
memperkaya proses pembelajaran, mendorong 
proses berfikir rasional yang independen, serta 
mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin. 
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2. cacah ulang kegiatan penghitungan kembali koleksi 
yang dimiliki perpustakaan agar diketahui profil 
koleksi, yang dapat mencerminkan keadaan koleksi 
sebenarnya 

3. jam buka perpustakaan waktu yang disediakan 
perpustakaan untuk memberikan layanan di tempat 
kepada pemustaka 

4. literasi informasi (information literacy) kemampuan 
untuk mengenal kebutuhan informasi untuk 
memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, 
mengajukan pertanyaan penting, menggunakan 
berbagai strategi pengumpulan informasi, 
menetapkan informasi yang cocok, relevan dan 
otentik 

5. layanan pemustaka layanan yang langsung 
berhubungan dengan pemustaka, meliputi : layanan 
sirkulasi, layanan referensi dan literasi informasi. 

6. layanan teknis meliputi kegiatan pengadaan dan 
pengolahan bahan perpustakaan yang dilakukan 
berdasarkan kebutuhan pemustaka, dan kegiatan 
lain yang berhubungan dengan pekerjaan 
mempersiapkan bahan perpustakaan. 

7. majalah ilmiah terbitan berkala yang setiap kali terbit 
memuat sedikitnya empat artikel ilmiah. 

8. pemustaka pengguna perpustakaan, yaitu 
perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau 
lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan 
perpustakaan 

9. penyiangan koleksi kegiatan mengeluarkan bahan 
perpustakaan yang sudah tidak dipakai dari koleks 

10. perpustakaan sebuah institusi pengelola koleksi 
karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara 
profesional dengan sistem baku guna memenuhi 
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 
informasi, dan rekreasi para pemustaka 

11. perpustakaan perguruan tinggi perpustakaan yang 
bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar 
dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perpustakaan 
perguruan tinggi dapat juga terbuka untuk publik 

12. pustakawan seseorang yang memiliki kompetensi 
yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau 
pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas 
dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 

13. pustakawan perguruan tinggi pustakawan yang 
berpendidikan serendah-rendahnya sarjana di 
bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dan diberi 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
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melakukan kegiatan kepustakawanan di 
perpustakaan 

14. tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi 
pegawai yang berpendidikan serendah-rendahnya 
diploma tiga di bidang ilmu perpustakaan dan 
informasi atau yang disetarakan, dan diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 
kegiatan kepustakawanan 

15. tenaga administrasi pegawai yang bekerja di 
perpustakaan tetapi tidak berpendidikan di bidang 
perpustakaan. 
 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Jenis dan jumlah koleksi perpustakaan berbentuk 
karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam terdiri 
atas fiksi dan nonfiksi 
A) Koleksi nonfiksi terdiri atas buku wajib mata 
kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, 
muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur 
kelabu.  
B) Jumlah buku wajib dihitung menggunakan rumus 
1 program studi X (144 sks dibagi 2 sks per mata 
kuliah) X 2 judul permata kuliah = 144 judul buku 
wajib per program studi.  
C)  Judul buku pengembangan = 2 X jumlah buku 
wajib.  

2. Koleksi AV (judul) = 2% dari total jumlah judul 
koleksi non AV.  
A). Jurnal ilmiah minimal 1 judul (berlangganan atau   
     menerima secara rutin) per program studi.  
B).Majalah ilmiah populer minimal 1 judul 

(berlangganan atau menerima secara rutin) per 
program studi.  

C).Muatan lokal (local content) yang terdiri dari hasil 
karya ilmiah civitas akademika (skripsi, tesis, 
disertasi, makalah seminar, simposium, 
konferensi, laporan penelitian, laporan 
pengabadian masyarakat, laporan lain-lain, 
pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di 
media massa, publikasi internal kampus, majalah 
atau buletin kampus 

3. Penambahan koleksi 1% dari total koleksi (judul) 
yang sudah ada, atau minimal 1 judul untuk 1 mata 
kuliah, dipilih yang lebih besar, dilakukan minimal 1 
tahun sekali/ setiap TA. 

4. Perpustakaan menyediakan koleksi khusus yaitu 
bahan perpustakaan berupa hasil penelitian, skripsi, 
tesis dan disertasi minimal 1.000 judul. 

5. Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan 
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referensi.  
Koleksi bahan perpustakaan referensi minimal 
meliputi kamus umum bahasa Indonesia dan kamus 
bahasa Inggris—Indonesia, kamus bahasa 
Indonesia-lnggris, kamus bahasa daerah, kamus 
bahasa JermanIndonesia, kamus bahasa Indonesia-
Jerman, kamus bahasa Perancis-lndonesia, kamus 
bahasa Indonesia-Perancis, kamus bahasa Jepang-
lndonesia, kamus bahasa IndonesiaJepang, kamus 
bahasa Mandarin-Indonesia, kamus bahasa 
Indonesia-Mandarin, kamus bahasa Indonesia-Arab, 
kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus subyek, 
ensiklopedi, sumber biografi, atlas, peta, bola dunia, 
direktori (terutama buku telepon). 

6. Pengorganisasian bahan perpustakaan:  
Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, 
diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis 
dengan menggunakan pedoman yang berlaku 
secara nasional dan/atau internasional: - pedoman 
deskripsi bibliografis; - bagan klasifikasi; - pedoman 
tajuk subjek; - pedoman penentuan tajuk entri utama 

7. Perpustakaan melakukan cacah ulang koleksi 
perpustakaan sekurang-kurangnya sekali dalam 
satu tahun, dapat dilakukan secara keseluruhan 
maupun parsial.  

8. Penyiangan dilakukan sesuai kebutuhan melalui 
koordinasi dengan jurusan/program studi terkait. 

9. Pelestarian bahan perpustakaan meliputi kegiatan 
yang bersifat pencegahan dan penanggulangan 
kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari 
sebuah format ke format lain bisa dilakukan dengan 
membarikan catatan/ dokumen pelestarian. 

10. Perpustakaan menyediakan gedung/luasan lantai 
sesuai aturan yaitu: 

 

 
 
11. Ruang perpustakaan meliputi: - area koleksi 45% - 

area pemustaka 25% - area kerja 10% (area 
Perpustakaan in/toilet, ruang tamu, seminar/teater), 
lobi 20% 

12. Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan 
disesuaikan dengan koleksi dan layanan, untuk 
menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan 
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dan kenyamanan pemustaka 
13. Lokasi perpustakaan berada di pusat kegiatan 

pembelajaran dan mudah dijangkau oleh peserta 
didik, pendidik dan tenaga kependidikan 

14. Perpustakaan menyediakan layanan kepada 
pemustaka sekurang-kurangnya empat puluh jam 
per minggu, minimal 5 hari kerja per minggu. 

15. Jenis layanan perpustakaan sekurang-kurangnya 
meliputi: 1. layanan sirkulasi 2. layanan referensi 3. 
literasi informasi 4. layanan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

16. Perpustakaan membuat laporan kegiatan 
perpustakaan berupa angka statistik dan uraian 
minimal laporan semester dan laporan tahunan 
diserahkan kepada rektor, ketua yayasan, ketua 
lembaga pendidikan. 

17. Tenaga perpustakaan perguruan tinggi terdiri dari 
pustakawan, tenaga teknis perpustakaan (staf), dan 
kepala perpustakaan. 

18. Perpustakaan dikelola oleh tenaga perpustakaan 
sekurang-kurangnya 2 orang pustakawan.  
A).Untuk 500 mahasiswa pertama : 1 orang 
pustakawan dan 1 orang staf.  
B).Untuk setiap tambahan 2000 mahasiswa - 
ditambahkan 1 orang pustakawan.  
C).Perpustakaan memberikan kesempatan untuk 
pengembangan sumber daya manusianya melalui 
pendidikan formal dan nonformal kepustakawanan. 

19.       Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala 
perpustakaan yang bertanggungjawab kepada 
Rektor, Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan. 
Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga 
perpustakaan perguruan tinggi dengan pendidikan 
minimal strata dua (magister) di bidang ilmu 
perpustakaan dan informasi atau strata dua 
(magister) bidang lain yang sudah memperoleh 
sertifikat pendidikan di bidang ilmu perpustakan dan 
informasi dari lembaga pendidikan yang 
terakreditasi.  
        Kepala perpustakaan perguruan tinggi harus 
memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang 
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. 
       Pengangkatan kepala perpustakaan perguruan 
tinggi berdasarkan surat keputusan Rektor atau 
Yayasan. 

20. Kualifikasi tenaga perpustakaan perguruan tinggi 
adalah pustakawan minimal strata satu di bidang 
ilmu perpustakaan dan informasi, terlibat aktif dalam 
organisasi profesi dibuktikan dengan kartu anggota 
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atau sertifikat. Tenaga teknis perpustakaan dengan 
pendidikan minimal diploma dua serta memperoleh 
pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan 
dan pelatihan yang terakreditasi. 

21. Perpustakaan didirikan dan ditetapkan dengan surat 
keputusan Rektor atau Ketua Yayasan  

6. Strategi 1. Kepala perpustakaan memahami standar 
perpustakaan Nasional yang dipersyaratkan. 

2. Kepala perpustakaan membuat renstra yang 
dijabarkan ke dalam Renop jangka panjng, 
menengah dan pendek. 

3. Kepala perpustakaan dipilih dengan memperhatikan 
kriteria yang dipersyaratkan sesuai SN 
Perpustakaan. 

7. Indikator 1. Perpustakaan telah secara rutin melakukan evaluasi 
kepuasan stake holders minimal terhadap internal 
yaitu Mahasiswa dan Dosen dan menggunakannya 
untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan. 

2. Perpustakaan berupaya menuju perpustakaan 
terkreditasi nasional maupun internasional. 

8. Dokumen terkait 
1. Resntra perpustakaan 
2. Formulir kepuasan pengguna perpustakaan dari 

Dosen maupun Mahasiswa. 
3. Laporan Perpustkaan. 

9. Referensi 
1. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 3011 

 


