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Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Teguh Yudi Cahyono 

Abstrak : 

Perpustakaan perguruan tinggi berperan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Standar pertama di perpustakaan perguruan tinggi adalah koleksi 

berkualitas. Agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka, koleksi perlu dibuat sistem temu 

kembali informasi dan dilestarikan. Standar berikutnya adalah pustakawan dalam jumlah dan 

kualitas yang cukup. Layanan perpustakaan dilakukan sebagai usaha mengoptimalkan 

layanan untuk pemustaka. Penyediaan gedung dan ruang perpustakaan diupayakan pada 

tempat yang strategis, mudah diakses oleh pemustaka  dengan luas sekurang-kurangnya 0,5 

m2 untuk setiap mahasiswa. Anggaran perpustakaan sekurang-kurangnya 5% dari total 

anggaran  perguruan tinggi di luar belanja pegawai. Standar teknik diperlukan untuk 

mengaplikasikan TIK.  

Kata Kunci : Perpustakaan Perguruan Tinggi, Standar Nasional, Koleksi, Pustakawan 

 

Perpustakaan dikatakan sebagai salah satu perangkat penyelenggara pendidikan baik formal 

maupun non formal yang berupaya untuk membantu pencapaian misi lembaga induknya. 

Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi harus sejalan dengan berdirinya perguruan tinggi 

itu sendiri, begitupun dengan lembaga pendidikan lainnya. Aspek universal pada universitas 

yang harus dipahami oleh perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi, yang berperan 

sebagai jantungnya universitas, merupakan salah satu penyangga kegiatan keilmuan dalam 

universitas. Peran vital perpustakaan perguruan tinggi adalah pendukung pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Sesuai pedoman dari BSN dalam SNI 7330:2009 terdapat sepuluh 

standar untuk perpustakaan perguruan tinggi yang baik.  

 

Standar Koleksi  

Perpustakaan dengan standar yang baik akan menyediakan koleksi berkualitas, dengan 

kedalaman, keberbedaan, bentuk/format, dan kemutakhiran untuk mendukung misi penelitian 

dan pembelajaran di lembaganya. Beberapa indikator untuk mencapai standarisasi koleksi 

yaitu: (1) Perpustakaan menyediakan akses terhadap koleksi sesuai dengan bidang penelitian, 

inti kurikulum, atau keunggulan institusi. (2) Perpustakaan menyediakan koleksi dalam 
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berbagai bentuk/format yang dapat diakses secara fisik dan virtual. (3) Perpustakaan 

membangun dan memastikan akses terhadap koleksi langka/unik, termasuk koleksi 

digitalnya. (4) Perpustakaan memiliki infrastruktur untuk mengumpulkan, 

mengorganisasikan, menyediakan akses, mendiseminasikan, dan memelihara koleksi yang 

diperlukan oleh para pemustaka. (5) Perpustakaan mendidik pemustaka berkaitan dengan 

model ekonomis dan komunikatif. (6) Perpustakaan memastikan akses jangka panjang 

terhadap temu balik koleksi. 

Beberapa contoh hasil untuk indikator koleksi perpustakaan yang dibutuhkan pemstaka :  

Dosen dan mahasiswa menilai bahwa akses terhadap koleksi cukup untuk mendukung 

kebutuhan pendidikan dan penelitiannya. Dosen, mahasiswa, dan masyarakat merasa puas 

terhadap koleksi yang disediakan oleh perpustakaan untuk kebutuhan pendidikan, bisnis, dan 

penelitiannya. Mahasiswa menemukan sumber daya yang sesuai dan dibutuhkan untuk mata 

kuliahnya. Dosen menemukan paket data yang diperlukan untuk penelitian mereka. Dosen 

memilih untuk menyimpan (deposit) karya ilmiah mereka dalam repositori lembaga. 

Perpusnas menyebutkan koleksi yang baik ialah 10.000 judul. Untuk bahan non buku, versi 

Perpusnas surat kabar yang dilanggan, jurnal ilmiah yang dilanggan (≥ 3 judul per program 

studi), skripsi, tesis dan penelitian(≥2000 judul) serta penambahan koleksi per tahun ( ≥200 

judul). Hal ini berbeda dengan versi BAN-PT, yang membagi koleksi perpustakaan menjadi 

bahan pustaka berupa buku teks tugas akhir mahasiswa, jurnal ilmiah terakreditasi Ditjen 

Dikti (≥3 judul yang nomornya lengkap) jurnal ilmiah internasional (≥2 judul), prosiding dan 

sejenisnya (≥9) dan akses ke perpustakaan di luar perpustakaan PT yang bersangkutan. 

Uraian BAN lebih terinci karena orientasinya perguruan tinggi. Yang belum dijabarkan 

bagaimana akses ke berbagai pangkalan data yang ditawarkan vendor seperti proQust, 

EBSCO, Gale. Di lain pihak walaupun vendor menawarkan ratusan sampai ribuan judul, 

dalam praktik majalah yang berbobot tingi (segi ilmiah, terbitan, mitra bestari, isi) tidak dapat 

diakses melalui sumber  yang ditawarkan vendor. Untuk Ilmu Perpustakaan dan Informnasi 

mislanya majalah Journal of Documentation, Libri, Library Quarterly tidak dapat diakses; 

kalaupun dapat diakses hanya tersedia abstrak dan  notasi bibliografisnya.  Maka 

perpustakaan PT tetap perlu berlanggan jurnal tertentu, baik secara cetak maupun sambung 

jaring.  
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Adapun proses seleksi koleksi mengacu kepada kebutuhan program-program studi yang 

diselenggarakan dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin efektivitas 

dan efisiensi layanan kepada kebutuhan sivitas akademika PT ybs. Oleh karena itu pengadaan 

koleksi senantiasa disesuaikan dengan tujuan yaitu menunjang pelaksanaan program 

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pengadaan 

koleksi tidak hanya disajikan untuk kepentingan civitas academica saja melainkan juga untuk 

masyarakat luas yang memerlukannya.  

Berdasarkan Keputusan MENDIKBUD Republik Indonesia No. 0696/U/1991 bab II Pasal 11 

menetapkan persyaratan minimal koleksi PPT untuk program Diploma dan S1: 

1. Memiliki 1 (satu) judul pustaka untuk setiap mata kuliah keahlian dasar (MKDK) 

2. Memiliki 2 (dua) judul pustaka untuk tiap mata kuliah keahlian (MKK); 

3. Melanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) judul jurnal ilmiah untuk setiap Program 

studi 

4. Jumlah pustaka sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah mahasiswa dengan 

memperhatikan komposisi subyek pustaka. 

Sedangkan untuk Program Pascasarjana : 

1. Memiliki 500 judul pustaka untuk setiap program studi 

2. Melanggan sekurang-kurangnya 2 (dua) jurnal ilmiah untuk setiap program studi 

 

Perpustakaan mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan dharma perguruan 

tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan: 

a) materi perpustakaan pendukung dharma perguruan tinggi; 

Perpustakaan menyediakan materi perpustakaan dengan tidak memandang format 

maupun media guna mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat 

serta kegiatan dharma lainnya yang sesuai dengan program lembaga induknya. 

b) materi perpustakaan inti (koleksi bahan ajar); 

Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan bahan bacaan mata kuliah yang ditawarkan 

di perguruan tinggi. Masing-masing judul bahan bacaan tersebut disediakan tiga 
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eksemplar untuk tiap seratus mahasiswa, di mana satu eksemplar untuk pinjaman jangka 

pendek (reserve) dan dua eksemplar lainnya untuk pinjaman jangka panjang (sirkulasi). 

c) terbitan pemerintah;  

Perpustakaan menyediakan terbitan pemerintah daerah dan pusat. 

d) terbitan perguruan tinggi;  

Perpustakaan menyediakan terbitan perguruan tinggi yang bersangkutan, termasuk 

terbitan lembaga penelitian, karya akhir mahasiswa, karya pengajar, serta karya yang 

berkaitan dengan perguruan tinggi tersebut. 

e) terbitan badan internasional;  

Perpustakaan menyediakan terbitan badan internasional. 

f) materi perpustakaan referensi; 

Perpustakaan menyediakan bahan referensi. 

Organisasi Informasi 

Merupakan kegiatan deskripsi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, deskriptor serta kegiatan 

bibliografis lainnya untuk keperluan penyimpanan dan temu balik koleksi perpustakaan 

melalui  berbagai pendekatan. Temu kembali informasi merupakan sebuah sistem yang 

berguna dalam mencari dan menempatkan dokumen dari atau dalam basis data sesuai dengan 

permintaan pengguna. Sistem temu kembali informasi memiliki tujuan akhir, yaitu 

memberikan kepuasan informasi bagi pemustaka. Jadi, temu kembali informasi merujuk pada 

keseluruhan kegiatan yang meliputi pembuatan wakil informasi (representation), 

penyimpanan (storage), pengaturan (organization) sampai kepada pengambilan (access). 

Sistem temu kembali informasi berasal dari kata Information Retrieval System (IRS). Temu 

kembali informasi adalah sebuah media layanan bagi pengguna untuk memperoleh informasi 

atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem temu kembali informasi 

(Information Retrieval System) merupakan salah satu sistem informasi khususnya di 

perpustakaan. Sistem temu kembali informasi merupakan sistem informasi yang berfungsi 

untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemustaka. Sistem temu 

kembali informasi berfungsi sebagai perantara kebutuhan informasi pemustaka dengan 

sumber informasi yang tersedia. Pengertian yang sama mengenai sistem temu kembali 

informasi menurut Sulistyo-Basuki sistem temu kembali informasi adalah kegiatan yang 
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bertujuan untuk menyediakan dan memasok informasi bagi pemustaka sebagai jawaban atas 

permintaan atau berdasarkan kebutuhan. Dapat dinyatakan bahwa sistem temu kembali 

informasi memiliki fungsi dalam menyediakan kebutuhan informasi sesuai dengan kebutuhan 

dan permintaan pemustaka. 

Sistem temu kembali informasi merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan temu 

kembali koleksi dan informasi yang dibutuhkan pemustaka. Menurut Chowdhury fungsi 

utama sistem temu kembali informasi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis isi sumber informasi suatu dokumen. 

2. Merepresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang memungkinkan 

untuk dipertemukan dengan pernyataan (query pengguna). 

3. Merepresentasikan pernyataan (query) pengguna dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk dipertemukan dengan sumber informasi yang terdapat dalam 

basis data perpustakaan. 

4. Mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan dalam basis data. 

5. Menemukan kembali informasi yang relevan. 

6. Menyempurnakan untuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh 

pengguna. 

OPAC merupakan sarana mutakhir yang menjadi pilihan utama perpustakaan selain 

memberikan kemudahan bagi pemustaka. OPAC juga memberi kemudahan bagi petugas 

perpustakaan dalam melakukan kegiatan pengatalogan dan lain-lain. Katalog online, 

disamping banyak menghemat waktu dalam penelusuran, juga mampu meningkatkan 

efisiensi pekerjaan pengatalogan bahan pustaka  baru. Katalog elektronik terbukti juga 

mampu mempromosikan koleksi perpustakaan sehingga penggunanya semakin tinggi. 

Beberapa tujuan katalog online yaitu : 

1. Pengguna dapat mengakses secara langsung ke dalam pangkalan data yang dimiliki 

perpustakaan. 

2. Mengurangi beban biaya dan waktu dalam mencari informasi. 

3. Mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data 

4. Mempercepat pencarian informasi. 

5. Dapat melayani kebutuhan informasi dalam jangkauan luas. 
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Pelestarian Koleksi Perpustakaan 

Maksud pelestarian ialah mengusahakan agar bahan pustaka tidak cepat rusak, tujuannya 

sebagai berikut : 1. menyelamatkan nilai informasi dokumen 2. menyelamatkan fisik 

dokumen 3. mengatasi kendala kekurangan ruang 4. mempercepat perolehan informasi  

 

Pelestarian koleksi perpustakaan memiliki fungsi sebagai berikut: 1. melindungi, dari 

serangan serangga, manusia, jamur, panas dan sebagainya 2. pengawetan dan perawatan 

dengan baik agar bahan pustaka menjadi lebih lama dipakai 3. Kesehatan, bahan pustaka 

menjadi bersih,bebas debu,jamur,hewan perusak dan berbagai penyakit 4. pendidikan untuk 

berdisplin tinggi dan menghargai kebersihan bahan pustaka 5. Kesabaran dalam merawat 

bahan pustaka ibarat merawat bayi atau orang tua,jadi harus sabar 6. sosial, pustakawan harus 

mengikutsertakan pemustaka untuk tetap merawat bahan pustaka dan perpustakaan 7. 

Ekonomi, pelestarian yang baik menjadikan bahan pustaka menjadi lebih awet,lebih hemat 

keuangan dan banyak aspek ekonomi lain yang berhubungan dengan pelestarian bahan 

pustaka 8. Keindahan, pelestarian yang baik dan penataan bahan pustaka yang rapi, bahan 

pustaka akan menjadi lebih indah sehingga menambah daya tarik kepada pembacanya  

 

Unsur – unsur yang perlu diperhatikan dalam pelestarian pustaka adalah : 1. Manajemennya, 

bahan pustaka yang akan diperbaiki harus dicatat apa saja kerusakannya, apa saja 

kerusakannya dan bahan kimia yang diperlukan, dan sebagainya. 2. Tenaga yang merawat 

bahan pustaka dengan keahlian yang mereka miliki adalah hendaknya mereka yang memiliki 

ilmu atau keahlian dalam bidang ini. 3. Laboratorium, yaitu suatu ruang pelestarian dengan 

berbagai peralatan yang diperlukan. 4. Dana untuk keperluan kegiatan ini dana harus 

diusahakan dan dimonitor dengan baik.  

 

Sumber Daya Pustakawan 

Perpustakaan menyediakan personil dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk 

memastikan keunggulan dan kesuksesan dalam suatu lingkungan yang terus berubah. 

Beberapa Indikator kinerja tentang pustakawan yaitu:  

1. cukup dalam kuantitas untuk memenuhi kebutuhan pengajaran dan penelitian dosen dan 

mahasiswa.  

2. memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk posisi/jabatannya.  



7 
Teguh Yudi Cahyono, S.I.Pust 
Pustakawan Universitas Negeri Malang 
 

3. menunjukkan komitmen terhadap pengembangan profesional on-going, memelihara dan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik untuk diri sendiri maupun rekan kerjanya.  

4. berkontribusi terhadap dasar pengetahuan profesi.  

5. berkompeten, berbeda, dan diberdayakan secara profesional.  

6. bertanggung-jawab untuk peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur TI perpustakaan, 

menjaga aplikasi teknologi mutakhir, dan berpartisipasi dalam pelatihan yang berlangsung.  

 

Dalam menafsirkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 terdapat beberapa hal yang harus 

dimiliki oleh pustakawan perguruan tinggi pada era global antara lain : (1) Memiliki 

Pendidikan dan Ketrampilan Tentang Kepustakawanan, (2) Memiliki Ketrampilan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, (3) Memiliki Ketrampilan Bahasa, (4) Mengetahui 

Kebutuhan Pemustaka, dan (5) Sense of Media. 

 

Catatan: Rumus untuk standar pustakawan perguruan tinggi 

A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3) : 4 

X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3. 

X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1. 

X3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3. 

Sebagian besar pejabat pustakawan adalah berpendidikan Diploma dan Sarjana Muda, diikuti 

oleh yang berpendidikan S1 dan S2. Yang  menarik  adalah  masih adanya pejabat fungsional 

yang berpendidikan SLTA dengan jumlah yang besar. Padahal persyaratan untuk menduduki 

jabatan fungsional pustakawan adalah sekurang-kurangnya harus berpendidikan Diploma.  

 

Layanan Perpustakaan 

Terkait dengan perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam 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. 
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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. 

 

Layanan perpustakaan apabila ditinjau dari kegiatannya maka terdapat dua jenis layanan di 

perpustakaan yaitu layanan teknis yang meliputi pengolahan dan layanan pemustaka. 

Sedangkan apabila ditinjau dari sistemnya terdapat 3 jenis layanan yaitu (1) open access; (2) 

close access; (3) mixed services.  

Dalam UU No 43 Tahun 2007 pasal 14 disebutkan bahwa:  

1. Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan 

pemustaka. 

2. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar 

nasional perpustakaan. 

3. Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi.  

4. Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui 

pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. 

5. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan 

untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka. 

6. Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan. 

7. Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilaksanakan melalui jejaring telematika. 
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Penyelenggaraan Perpustakaan  

a. Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika  

yang  dapat  berupa  sebagai  bahan  pustaka,  jurnal  ilmiah,  skripsi,  tesis,  dan 

disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, maupun dalam media 

elektronik; 

b. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan perguruan tinggi; 

Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan Universitas; 

c. Perpustakaan menerapkan prinsip manajemen modern; 

d. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan 

perguruan tinggi; 

b. Rincian  tugas  Perpustakaan  dan  syarat  menjadi  Kepala  Perpustakaan  diatur 

dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas; 

 

Gedung Perpustakaan  

Gedung atau ruang perpustakaan merupakan tempat khusus yang dirancang sesuai dengan 

tugas dan fungsi perpustakaan  dengan lenih mengutamakan aspek fungsional daripada 

artififisial. Penyediaan gedung dan ruang perpustakaan diupayakan pada tempat yang 

strategis, mudahdiakses oleh pemustaka  dengan luas sekurang-kurangnya 0,5 m2 untuk 

setiap mahasiswa. Sebagaimana pada Bab IX pasal 38 UU No. 43 tahun 2007 menyebutkan 

bahwa : (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai 

dengan standar nasional perpustakaan. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Pembagian ruang gedung perpustakaan terdiri dari : 

a. Ruang koleksi 

Areal koleksi seluas 30% yang terdiri dari ruang koleksi buku, ruang multimedia 

(koleksi digital dan audio visual),  ruang koleksi reference, ruang koleksi majalah 

ilmiah, ruang koleksi karya ilmiah, ruang koleksi kelabu. 

b. Ruang pemustaka 

Ruang pemustaka seluas 45% yang terdiri dari ruang baca dengan meja baca, meja 

baca berpenyekat, ruang baca khusus/audio visual, ruang penelusuran informasi 
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internet dan e-resouces,  ruang diskusi, lemari katalog/komputer, meja sirkulasi, 

tempat koran,  ruang display koleksi mutakhir, ruang foto copy,  tempat penitipan tas 

dan toilet. 

c. Ruang staf 

Ruang staf perpustakaan seluas 25% terdiri dari ruang pimpinan, ruang tamu, ruang 

akuisisi, ruang pengolahan, ruang pelestarian bahan pustaka, ruang komputer, ruang 

pertemuan, ruang penyimpanan buku yang baru diterima, dapur dan toilet.  

Anggaran 

Anggaran perpustakaan perguruan tinggi diatur dalam dokumen Standar Nasional Indonesia 

(SNI) nomor 7330 tahun 2009 poin 12. Pengaturan tersebut hanya terdiri dari satu kalimat, 

yaitu:  “  Anggaran perpustakaan sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran  perguruan 

tinggi di luar belanja pegawai.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk perpustakaan perguruan tinggi 

(khususnya perpustakaan pusat) sangat tergantung kepada anggaran dari lembaga induknya. 

Hal ini dikuatkan oleh UU no. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 24 ayat 4 yang 

menyatakan: “Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan 

perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional 

pendidikan dan standar nasional perpustakaan.”  

  

Dengan demikian, sudah jelas bahwa pendanaan perpustakaan perguruan tinggi merupakan 

tanggung jawab perguruan tingginya. Akan tetapi, pengaturan anggaran untuk perpustakaan 

perguruan tinggi itu sendiri tidaklah distandarkan. Yang distandarkan adalah besaran alokasi 

dana dari perguruan tinggi untuk perpustakaan, bukan  ketetapan pos-pos apa saja yang harus 

ada dalam anggaran sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Seperti yang disebutkan Aisyah 

(2012), anggaran dan keuangan unit informasi tergantung pada status hukum serta jenis unit 

informasi yang bersangkutan. Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, biaya operasional 

pendidikan tinggi dibagi menjadi tiga: 1) Biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan; 2) 

Biaya bahan atau peralatan habis pakai; dan 3) Biaya operasional tidak langsung. Standar 

tersebut mengelompokkan biaya operasional untuk perpustakaan ke dalam biaya bahan atau 

 peralatan habis pakai (Pasal 51, ayat 6, poin f) dengan bunyi:  



11 
Teguh Yudi Cahyono, S.I.Pust 
Pustakawan Universitas Negeri Malang 
 

 

“Biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan peralatan habis untuk 

melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi biaya: ... f. Pelayanan dan pemeliharaan 

koleksi perpustakaan”  Poin tersebut hanya menitikberatkan pada koleksi, sebab untuk 

gedung dan fasilitas kampus (termasuk perpustakaan) dianggap tidak berkaitan secara 

langsung dengan proses Tridharma sehingga dikategorikan ke dalam biaya operasional tidak 

langsung (Pasal 51, ayat 7). Pengelolaan dana perpustakaan harus dilakukan secara efisien, 

berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab (pasal 41) 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Dengan berkembangnya perpustakaan digital serta munculnya koleksi digital sebagai sarana 

media informasi, maka standar teknik semakin diperlukan oleh perpustakaan untuk 

mengaplikasikan TIK. Ada yang mengatakan standar TIK merupakan sarana bagi 

perpustakaan untuk tetap eksis. 

Standar merupakan landasan untuk membuat berbagai peristiwa yang menarik dan 

memberdayakan mungkin terjadi, seperti menghubungkan satu system ke system 

lain,membuat sebuah berkas pada satu system yang dapat ditransfer ke system lain serta 

mampu menghemat manakala  sebuah komponen yang lebih murah dapat dihubungkan 

dengan system lain (Campbell, 1992). 

Tomer (2010) menyebutkan standar teknis termasuk standar konsep dan implementasi serta 

standar proses dan produk.  Jenis pertama adalah standar konsep, biasanya membentuk 

artikulasi (pengucapan) usulan untuk menghasilkan teknologi baru atau mengenalkan 

perubahan  dalam cara pelaksanaan sebuah proses. Misalnya IEEE 802.3 standar Ethernet, 

memungkinkan pemakai komputer dapat mengakses fasilitas jarak jauh seperti pencetak. 

Standar itu berakar pada masalah efektivitas dan efisiensi dan mengatakan bahwa 

memfasilitasi komunikasi untuk mencapai kinerja dan jasa pada tingkat tinggi dengan biaya 

yang masih masuk akal, walaupun implementasi standar konsep ini mengarah ke 

pengembangan jaringan lokal serta larik teknologi yang dupoerlukan untuk menunjang aspek 

spesfik sebuah lingkungan dalam standar,  standar Ethernet merupakan standar konsep. 
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Jenis standar kedua adalah implementasi standar, biasanya bersifat evolusi, cenderung untuk 

memperkuat pola industri yang sudah ada. Contoh upaya menggunakan bahasa pemrograman 

secara tepat walaupun ada berbagai versi.  Standar implementasi kini sampai ke dokumen 

digital seperti Portable Document Format (PDF) dan Open Source Document (ODF).  

ODF merupakan format berkas untuk dokumen kantor elektronik seperti lembar batang 

(spreadsheet), carta (charts), presentasi dan dokumen pengolah kata, Spesifikasi ODF semula 

dikembangkan oleh Sun Microsystem  sehubungan dengan pengembangan perangkat lunak 

Star Office. Standar itu kemudian dilanjutkan oleh Kmite Teknik Open Office  Extensible 

Markup Language (XML), konsorsium dari Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards (OASIS). Tujuan ODF ialah menyusn landasan untuk penciptaan dan 

pertukaran dokumen terformat berdasarkan standar terbuka dan tanpa tergasntung pada 

aplikasi spesifik apapun jua. 

Jenis ketiga ialah standar produk. Lazimnya standar produk mendeskripsikan standar atau 

jasa  yang ada, lalu menentukan karakteristik produk atau jasa  sebagai model untuk produk 

lain dari jenis yang sama di industri tertentu (Cargill, 1989). Secara de facto dan de jure, 

standar produk biasanya berasal dari produk yang mendominasi pasar tertentu. Contoh 

standar produk de facto adalah format berkas yang didukung oleh aplikasi komputer yang 

popular seperti Microsoft Excel. 

Jenis keempat ialah standar proses berkaitan dengan keperluan kebutuhan menjadi 

pemecahan namun tidak dengan produk yang menghasilkan perubahan. Dengan kata lain, 

standar proses adalah standar yang bebas dari spesifikasi gawai spesifik. Sebuah metabahasa 

yang menyediakan standar sintaks untuk mendefinisikan  kelas informasi terstruktur dan 

peraturan untuk mengatur struktur informasi, kemudian berkembang menjadi Hypertext 

Markup Language (HTML). 

Keuntungan menggunakan  bahasa terstandar untuk mendeskripsikan dokumen dalam hal 

istilah terstruktur ialah sebuah dokumen tunggal dapat diproses dalam sejumlah larik aplikasi 

dan aplikasi itu mampu menafsirkannya. Dengan demikian pertukaran dokumen elektronik 

mampu melepaskan diri dari keterikatan  aplikasi spesifik dan  struktur dokumen.  
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Kerjasama Perpustakaan 

Dalam SNI Perpustakaan Perguruan Tinggi 7330:2009, kerja sama perpustakaan dibahas 

pada poin 14: “Perpustakaan bekerja sama dengan unit lain di perguruan tinggi dan 

 perpustakaan lain di luar lingkungan perguruan tinggi.”  

  

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa perpustakaan perguruan tinggi memiliki 

kewajiban untuk bekerja sama dengan unit lain secara internal dan juga dengan perpustakaan 

lain, misalnya perpustakaan umum daerah, perpustakaan perguruan tinggi lain, dan 

sebagainya secara eksternal. Kerja sama dengan unit-unit tersebut dapat menunjang 

 pengembangan berbagai aspek untuk mengembangkan perpustakaan perguruan tinggi. Lebih 

jauh, UU no. 43 tahun 2007 mengatur tentang kerja sama perpustakaan pada  pasal 42 

sebagai berikut:  

1. Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan 

kepada pemustaka.  

2. Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan 

perpustakaan.  

3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi.”  

 

Dengan didasati teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan kerja sama 

perpustakaan, bahkan dianjurkan untuk sampai ke tahap membuat jaringan online 

perpustakaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  perpustakaan perguruan tinggi 

bebas melakukan bentuk kerja sama apa pun dengan siapa pun selama hal itu membawa 

dampak positif untuk bisa meningkatkan layanan kepada pemustaka. 

 

Contoh kerja sama eksternal, salah satu yang dilakukan adalah dengan menjadi anggota 

FKP2TN (Forum Kerja Sama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri) yang beranggotakan 

perpustakaan perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Fasilitas paling menonjol yang 

didapatkan dengan menjadi FKP2TN adalah dengan adanya Kartu Sakti. Kartu Sakti 

diterbitkan oleh FKP2TN sebagai sarana untuk mendukung program resource sharing. Kartu 
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Sakti diberikan kepada mahasiswa dan dosen. Dengan memiliki Kartu Sakti, mahasiswa dan 

dosen dapat dengan mudah mengunjungi dan mengakses koleksi semua perpustakaan 

perguruan tinggi anggota FKP2TN. 

 

Pentutup 

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dimulai dengan pengadaan koleksi 

berkualitas. Agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka, koleksi perlu dibuat sistem temu 

kembali informasi dan dilestarikan. Standar berikutnya adalah pustakawan dalam jumlah dan 

kualitas yang cukup. Layanan perpustakaan dilakukan sebagai usaha mengoptimalkan 

layanan untuk pemustaka. Penyediaan gedung dan ruang perpustakaan diupayakan pada 

tempat yang strategis, mudah diakses oleh pemustaka  dengan luas sekurang-kurangnya 0,5 

m2 untuk setiap mahasiswa. Anggaran perpustakaan sekurang-kurangnya 5% dari total 

anggaran  perguruan tinggi di luar belanja pegawai. Standar teknik diperlukan untuk 

mengaplikasikan TIK. Manajemen perpustakaan perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan 

semua stakeholder agar dapat mewujudkan standar tersebut. 
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