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STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN 
 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup 
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perpustakaan 

merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. 

 
Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya 

literasi informasi dan gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan 

perpustakaan sebagai sumber informasi. Sumber informasi ini dapat berupa karya tulis, karya 

cetak, dan/atau karya rekam. Bahkan saat ini pertumbuhan sarana teknologi informasi telah 

mendorong perpustakaan untuk terus mengikuti perkembangan global melalui informasi di 

dunia maya baik yang on line maupun open access. Untuk dapat menyelenggarakan dan 

mengelola perpustakaan dengan baik diperlukan rumusan standar layanan perpustakaan 

yang baik juga. 

 

B. Landasan Ideal 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 24, bahwa:  

1. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar 

nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

2. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul 

maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,  

3. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi,  

4. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan 

standar nasional perpustakaan. 

 

C. Standar dan Indikator 
 

No Standar Indikator 

1. Standar layanan 

perpustakaan terkait 

pengembangan sumber daya 

manusia 

1. Tersedianya pustakawan yang memenuhi 

kompetensi SKKNI 

2. Tersedianya tenaga teknis IT, listrik, mekanik 

3. Tersedianya tenaga administrasi umum, 

kesekretariatan, keuangan, aset 

4. Terselenggaranya pembinaan SDM perpustakaan 

5. Terselenggaranya proses monitoring dan evaluasi 

terhadap kinerja SDM perpustakaan 

6. Tersedianya dokumen pelaporan pembianaan dan 

monev pengembangan SDM perpustakaan 

7. Tersedianya dokumen pelaporan kebutuhan dan 
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arah pengembangan SDM perpustakaan 

2. Standar layanan 

perpustakaan terkait 

pengembangan koleksi 

1. Terlaksananya pertumbuhan koleksi 

2. Terlaksananya pemanfaatan/peminjaman koleksi 

3. Standar layanan 

perpustakaan terkait 

pengembangan fasilitas dan 

teknologi IT 

1. Tersedianya dokumen tertulis tentang 

perencanaan pengembangan fasilitas 

perpustakaan 

2. Tercukupinya ruang kerja karyawan dan 

pustakawan 

3. Tercukupinya ruang baca 

4. Tercukupinya ruang koleksi 

5. Tercukupinya ruang penunjang (diskusi, seminar, 

pelatihan, audio visual) 

6. Tersedianya daftar inventaris dan status (SD,SW) 

7. Tersedianya jaringan komunikasi/internet 

8. Tercukupinya perlengkapan pendukung 

pengelolaan perpustakaan (papan tulis, 

proyektor, audio, video) 

4. Standar layanan 

perpustakaan terkait 

Perawatan dan pendataan 

aset perpustakaan yang 

tertata baik 

1. Tersedia dokumen perawatan dan pendataan aset 

2. Tersedianya pedoman tertulis tentang pemenuhan, 

dan penelaahan 

3. Terjaganya sistem perawatan dan pendataan aset 

5 Standar layanan 

perpustakaan terkait 

pelayanan perpustakaan 

1. Terlaksananya pelatihan pengguna/kelas Literasi 

2. Tersedianya informasi keanggotaan dan fasilitas 

bagi bukan anggota 

3. Tersedianya akses internet (ada, tidak ada) 

4. Tersedianya moduler pelatihan perpustakaan 

5. Tersedianya aksesibilitas jenis pelayanan (internet, 

bentuk fisik) 

6 Standar layanan 

perpustakaan terkait kondisi 

lingkungan fisik yang 

memadai 

1. Terpenuhi kondisi fisik (pencahayaan, 

kelembapan, kebisingan dan suhu) ruang 

perpustakaan yang nyaman 

2. Terpenuhi fasilitas fisik untuk kenyamanan 

lingkungan pembaca 

3. Tersedianya jaminan keamanan dan 

kenyamanan pengguna 

7 Standar layanan 

perpustakaan terkait 

Pengelolaan Perencanaan 

dan Anggaran Program 

Kerja yang transparan dan 

akuntabel 

1. Tersedianya sistem pelayanan sanksi dan denda 

bagi pengguna 

2. Tersedianya dokumen perencanaan 

pengembangan perpustakaan 

3. Tersedianya perluasan akses dengan pihak luar 

(bentuk kerjasama) 
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8 Standar layanan 

perpustakaan terkait 

Jaminan Kualitas Mutu yang 

handal 

1. Tercapainya jaminan standar pengelolaan ISO 

2. Tersedianya pelaporan yang Akuntabel 

9 Standar layanan 

perpustakaan terkait Sistem 

evaluasi dan monitoring 

yang baik 

1. Tersedianya sistem evaluasi perpustakaan 

2. Tersedianya sistem monitoring perpustakaan 

 


