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Mengapa pustakawan perguruan tinggi perlu
mengupayakan instrumen akreditasi

1. Pentingnya peran pustakawan berkompeten di Perguruan tinggi
2. Instrumen akreditasi merupakan syarat standar yang harus dipenuhi

oleh Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk menunjukkan standar
mutunya.

3. Pustakawan mempunyai asosiasi yang dapat membantu
pengembangan perpustakaan terstandar

4. Perpustakaan yang memenuhi standar yang ditetapkan menunjukkan
perpustakaan yang melakukan kegiatannya melalui kebijkan dan
prosedur baku



Latar belakang
 Undang-undang Perpustakaan No.43 tahun 2007 : 

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi “karya tulis, karya cetak, 
dan/atau karya rekam” secara professional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan
rekreasi para pemustaka. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 mendefinisikan
perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan
rekreasi pemustaka.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa perpustakaan :

1. bertanggung jawab mengelola perpustakaan secara profesional dengan sistem
yang baku

2. Mengikuti pedoman atau standar baku untuk memberikan jaminan mutu
kepada pemustaka

3. Pengelolaan standar yang dijabarkan dalam komponen-komponen yang 
mengandung semua unsur pengelolaan perpustakaan



HASIL AKREDITASI PERPUSTAKAAN

 Memberikan dampak positip terhadap pemustaka dan stake 
holder

 Peluang meraih posisi strategis sebagai penunjang akademik
perguruan tinggi

 Membantu akreditasi program studi dengan memberikan
jaminan borang berkaitan dengan perpustakaan.

 Menjadi bagian dari akreditasi institusi dengan kriteria
standarisasi perpustakaan.



Instrumen Akreditasi yang melibatkan perpustakaan

1. Instrumen dari Perpustakaan Nasional
2. Instrumen SNI Perpustakaan
3. Instrumen dalam Akreditasi di Perguruan Tinggi



Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang juga
dituangkan dalam PP 24/2014 

 terdiri atas 6(enam) standar. Keenam standar ini dalam instrument  akreditasi
dijabarkan dalam 9 komponen dan indikator kunci dengan bobot prosentase
yang telah ditentukan yaitu : 

a) standar koleksi perpustakaan memuat komponen koleksi, 
Pengorganisasian bahan perpustakaan dan perawatan koleksi
perpustakaan;

b) standar sarana dan prasarana memuat komponen gedung/ruang, sarana
dan kerjasama;

c) standar pelayanan perpustakaan memuat komponen layanan ; 

d) standar tenaga perpustakaan memuat komponen sumber daya manusia; 

e) standar penyelenggaraan memuat komponen manajemen perpustakaan

f) standar pengelolaan memuat komponen anggaran. Komponen dan
Indikator yang terpenuhi akan menunjukkan kualitas perpustakaan yang 
ditinjau pada berbagai aspek.



Instrumen akreditasi SNP

1. Versi 2017 terdiri dari 6 komponen
2. Mengakomodasi indikator yang jumlah mahasiswanya berbeda
3. Mengakomodasi PTN dan PTS
4. Sudah ada komponen kebijakan
5. Tambahan komponen penguat yang mengapresiasi usaha pelayanan

prima bagi pemustaka



Komponen indikator akreditasi (2017)





Koleksi



Sarana dan Prasarana











Instrumen SNI Perpustakaan PT
7320:2009

 Koleksi
 Pengorganisasian materi perpustakaan
 Pelestarian Materi Perpustakaan
 Sumber daya Manusia
 Layanan Perpustakaan
 Penyelenggaraan Perpustakaan
 Gedung
 Anggaran
 TIK
 Kerjasama



Instrumen Ban PT

 Tenaga Perpustakaan berpendidikan formal 
perpustakaan

 Perhitungan pustakawan tersertifikasi

 Kecukupan koleksi

 Variasi Layanan



Kebijakan/ Usulan yang pernah dilakukan dalam
wacana mengkritisi instrumen akreditasi

1. Semiloka 2016 : Mengkritisi instrumen Ban PT dengan pembanding standar
akreditasi SNP dan standar perpustakaan Luar negeri

2. Keluhan Pustakawan di beberapa forum mengenai sikap pesimis terhadap
keberhasilan memperoleh akreditasi karena mengevaluasi perpustakaannya

3. Akomodasi cluster



Rekomendasi

 Inputan dari peserta terhadap standar yang sudah
disampaikan

 Melakukan rekomendasi terhadap instrumen

 Melakukan rekomendasi terhadap institusi selain
perpustakaan nasional untuk melakukan penilaian
mandiri



Terima kasih


