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KATA PENGANTAR 

 

ِحيم ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

Visi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara adalah “Menjadi Universitas 

Islam terdepan dalam melahirkan sumber daya manusia unggul yang berilmu, cendekia, 

berakhlakul karimah berlandaskan nilai–nilai ahlussunnah wal jama’ah dalam pengembangan 

Iptek dan seni budaya pada tahun 2028. Misi pertama yang diusung Unisnu adalah 

“Mengembangkan sumber daya akademik universitas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, penelitian, dan pengembangan masyarakat yang efektif dan efisien.” 

Kualitas pembelajaran dan penelitian juga pengabdian menjadi kunci kemajuan 

sebuah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai pusat literasi ilmiah sudah sepatutnya 

didukung dengan adanya perpustakaan yang berkualitas. Kualitas perpustakaan sebuah 

perguruan tinggi ditentukan oleh beberapa hal sesuai yang tercantum dalam standar nasional 

perpustakaan perguruan tinggi sebagai standar minimal operasional dan pelayanan.  

Perpustakaan Unisnu yang sejak tahun 2016 merupakan perpustakaan pusat setelah 

penggabungan dari perpustakaan fakultas, diharapkan dapat menjadi pusat literatur dan 

pendukung suasana akademik di Unisnu Jepara. Monitoring dan evaluasi (Audit) terhadap 

kinerja Perpustakaan Unisnu Jepara berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan 

Tinggi (SNP-PT) dilakukan untuk bersama-sama melihat sejauh mana SNP-PT telah 

diterapkan dan menyusun langkah perbaikan untuk kekurangan yang masih ada di 

Perpustakaan Unisnu Jepara.  

Semoga laporan hasil Audit Perpustakaan ini dapat memberikan insight lebih dalam 

untuk pengembangan perpustakaan pada khususnya dan peningkatan kualitas dosen, 

pembelajaran, dan lulusan Unisnu Jepara.  

 

Jepara, Juli 2018 

Kepala LPM Unisnu Jepara 

 

 

 

 

Miftah Arifin, SH., MH., M.Kn. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Audit Perpustakaan adalah salah satu cara untuk mengukur sejauh mana pelaksanaa 

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dilaksanakan di Perpustakaan Unisnu 

Jepara. Instrumen Audit yang digunakan mengacu pada Instrumen Akreditasi Perpustakaan 

Perguruan Tinggi yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terdapat 6 

(enam) komponen pengukur terlaksananya SNP-PT di Perpustakaan Perguruan Tinggi. 

Sebagai Perpustakaan yang baru saja melakukan penggabungan diri menjadi Pepustakaan 

Pusat, UPT Perpustakaan Unisnu telah melakukan upaya agar kegiatan keperpustakaan yaitu 

pemenuhan kebutuhan pustaka bagi civitas akademika, sebagai pusat hasil penelitian dan 

pengabdian dosen dapat terlaksana.  

Namun demikian, sebagai lembaga yang terus berkembang, UPT Perpustakaan 

Unisnu telah diaudit untuk menentukan posisi terkini dan menyusun perbaikan di masa yang 

akan datang. Hasil audit menunjukkan bahwa UPT Perpustakaan Unisnu saat ini ada pada 

range nilai Cukup Baik dengan rata-rata nilai keseluruhan dari pertanyaan Audit adalah 

2,74. Komponen dengan nilai paling baik yaitu komponen Sarana dan Prasarana dengan 

nilai 3,091 atau Baik, dan komponen yang paling membutuhkan perhatian dan peningkatan 

adalah komponen Penguat dengan nilai 1,333 atau Sangat Tidak Baik.  

Rekomendasi yang diusulkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas UPT 

Perpustakaan antara lain: 

1. Perpustakaan Unisnu Jepara menyelaraskan Renstra perpustakaan dengan Renstra 

Unisnu Jepara dan menjadikan renstra tersebut sebagai acuan perencanaan kegiatan; 

2. Pembenahan dokumentasi dan pencatatan kegiatan di perpustakaan; 

3. Membangun kerjasama dengan Prodi, Fakultas, dan lembaga-lembaga, serta UPT di 

Unisnu dalam pengembangan akademik dan perpustakaan; 

4. Melakukan monev pelaksanaan kebijakan di perpustakaan; 

5. Melakukan survey dampak pelayanan terhadap pengembangan akademik di Unisnu; 

6. Meningkatkan pelayanan perpustakaan berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna 

terhadap layanan perpustakaan; 

7. Segera menyelesaikan kebijakan repository agar UPT Pusat Data dan Pengembangan 

IT dapat melaksanakan pengawalan sistem integrasi Perpustakaan Unisnu yang full 

daring/online. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk 

mendapatkan bukti lapangan dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan 

sejauh mana kesesuaian antara kriteria Audit (yang didasarkan pada standar tertentu) 

dengan kenyataan dapat dipenuhi. Kegiatan Audit Perpustakaan ini merupakan yang 

pertama kali dan akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk membentuk sebuah 

siklus perbaikan dan peningkatan mutu yang terus menerus berkesinambungan. Hasil 

Audit ini akan menjadi bahan penting dalam rapat tinjauan manajemen pimpinan 

universitas. Salah satu tahap dari proses Audit ini ialah melakukan asesmen lapangan 

untuk verifikasi, validasi, serta melakukan penilaian lapangan terhadap teraudit yang 

bersangkutan. Audit Perpustakaan dilakukan paling lambat selama dua sampai tiga hari 

kerja penuh di lapangan oleh tim auditor yang telah ditunjuk oleh Lembaga Penjaminan 

Mutu (LPM).  

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu UNISNU Jepara. 

Audit mutu perpustakaan merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja perpustakaan. 

Dengan demikian baik auditor maupun teraudit duduk pada sisi yang sama yaitu sisi untuk 

meningkatkan mutu institusi. Dengan demikian Audit mutu merupakan kegiatan yang 

perlu dilakukan secara internal dengan kesadaran dan kemauan dari dalam institusi  

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada civitas akademik 

UNISNU Jepara mengenai kondisi terkini Perpustakaan Unisnu Jepara berikut kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan standard dan rekomendasi pemecahan masalahnya. 

meningkatkan kualitas penyelenggaran pendidikan dilingkungan kampus dari waktu ke 

waktu.  
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BAB II  

INDIKATOR PENGUKURAN 

 

Manfaat audit ialah didapatkannya materi nyata untuk dirumuskan menjadi bahan 

tinjauan manajemen dalam rangka membuat keputusan mutu. Audit internal perpustakaan 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam 

pengembangan institusi.  Tujuan utama dilakukannya audit perpustakaan adalah untuk 

meningkatkan kualitas literasi dan source of knowledge, maka dalam hal ini audit 

dilakukan kepada perpustakaan Unisnu. Audit dilakukan oleh 2 (dua) orang auditor 

internal atau yang ditunjuk untuk melakukan audit mutu sedangkan unit kerja yang di audit 

disebut auditee. 

Pelaksanaan Audit Perpustakaan dididasarkan pada Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan yang mencakup seluruh Standar Nasional Perpustakaan-Pendidikan Tinggi 

(SNP-PT), hal ini dilakukan dengan maksud 1) Strategi mewujudkan perpustakaan 

perguruan tinggi yang berstandar Nasional, 2) Membantu manajemen perguruan tinggi 

mengambil keputusan strategis terkait pengembangan perpustakaan. Secara terperinci 

indikator SNP-PT dalam borang audit, sebagai berikut:  

1) Koleksi 

- Pengembangan 

- Pengorganisasian 

- Perawatan 

2) Sarana dan Prasarana 

- Gedung 

- Kondisi 

- Peralatan Multimedia 

- Perlengkapan berbasis TIK 

- Jaringan otomasi 

- Sarana Keamanan 

3) Pelayanan Perpustakaan 

- Jenis Pelayanan 

- Jam Buka 

- Sarana Akses dan Penelusuran 

- Keanggotaan 

- Jumlah Pengunjung dan Buku yang Dipinjam 
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- Promosi 

- Kegiatan Literasi 

4) Standar Tenaga Perpustakaan 

- Kepala Perpustakaan 

- Tenaga Perpustakaan 

5) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan 

- Penyelenggaraan 

- Anggaran 

- Kerjasama 

6) Penguat 

- Inovasi Kreativitas 

- Keunikan 

- Prestasi 

- Komitmen Pimpinan 

- Lainnya 

Instrumen ini memiliki pembobotan di setiap komponen/standarnya. Bobot dari 

masing-masing komponen telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Instrumen 

Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan besaran sebagaimana yang tercantum 

pada Tabel 1 berikut:  

Tabel  1. Bobot Nilai Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi 

NO. KOMPONEN JUMLAH 

INDIKATOR 

KUNCI 

NILAI MAX BOBOT 

1 Koleksi 26 130 20% 

2 Sarana  dan Prasarana 33 165 15% 

3 Pelayanan Perpustakaan 19 95 25% 

4 Tenaga Perpustakaan 9 45 20% 

5 Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan 

10 50 15% 

6 Komponen Penguat 6 30 5% 

                                   Jumlah 98 515 100% 

Sumber: Instrumen Akreditasi Perpustakaan PT (2018) 

 

Pada dasarnya, Audit Perpustakaan hanya akan melihat sejauh mana Pelaksanaan 
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dan Evaluasi atas SNP-PT dilaksanakan. Akan tetapi, LPM Unisnu melalui audit ini juga 

mengukur posisi Perpustakaan Unisnu Jepara dalam Akreditasi Perpustakaan. Pengukuran 

ini dilakukan sebagaimana yang dilakukan di Akreditasi Perpustakaan PT dengan menilai 

masing-masing komponen sesuai dengan bobotnya masing-masing.  

Peringkat akreditasi Perpustakaan PT dinilai dengan rentang sebagai berikut: 

Tabel  2. Peringkat Akreditasi Perpustakaan berdasarkan Bobot 

No Nilai Predikat Penilaian 

1 91 – 100   Akreditasi A (Amat Baik)  

2 76 – 90  Akreditasi B (Baik)  

3 60– 75  Akreditasi C (Cukup Baik)  

4 < 60  Belum Terakreditasi   

 

Laporan audit ini akan memuat hasil audit lengkap dengan peringkat Perpustakaan 

Unisnu Jepara berdasarkan pembobotan di atas.  
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BAB III  

AUDITOR DAN PELAKSANAAN AUDIT 

 

 

3.1. Auditor 

 

Pelaksanaan Audit Perpustakaan UNISNU Jepara 2017/2018 dilakukan oleh 

LPM Unisnu Jepara dengan auditor yang terdiri dari Kepala LPM dan Ka.Bag. 

Monitoring dan Evaluasi Internal LPM. Auditor bertugas untuk melaksananakan audit 

perpustakaan dipilih berdasarkan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

dan memahami SNP-PT.  

Auditor Mutu Perpustakaan selanjutnya diharapkan berasal LPM dan dari 

Perpustakaan Unisnu yang mengikuti pelatihan asesmen Perpustakaan yang 

diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan 

berkoordinasi dengan LPM.  

 

3.2. Mekanisme Audit Perpustakaan 

Audit mutu internal dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Perumusan Instrumen Audit  

- LPM memasukkan seluruh komponen akreditasi perpustakaan perguruan 

tinggi ke lembar Excel berikut dengan perumusan rekap temuan yaitu 

Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atau OAI (Observasi Audit Internal). 

-  LPM mempersiapkan form rekap yang terdiri dari PTK, OAI, dan hasil nilai 

audit (mengikuti panduan akreditasi perpustakaan) 

2. Pemberitahuan 

- LPM membuat surat pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan audit 

perpustakaan; 

- LPM melakukan pertemuan perdana dengan Perpustakaan Unisnu dan 

membahas waktu Audit dan menyepakati instrument audit; 

- Perpustakaan menyepakati waktu dan instrumen audit 

3. Pengisian instrumen oleh Auditee 

- Auditee mengisi instrumen  

- Auditee mengirimkan hasil isian instrument kepada LPM 

- Auditor melakukan Desk Audit, mengisi instrument audit di MS Excell 

4. Auditor melaksanakan audit, mengisi form control audit lapang 
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5. Auditor melaksanakan tindak lanjut hasil audit 

- Auditor mengisi form control audit; 

- Auditor/Admin LPM mencetak form hasil audit dan dikirim ke Auditee untuk 

ditandatangani dan diserahkan lagi ke Admin LPM 

6. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

- Hasil audit dibawa ke RTM 

- Admin LPM membuat Rekaman RTM 1) Notulensi RTM; 2) Lampiran 

RTM; 3) Presensi kehadiran; 4) Foto pelaksanaan RTM 

7. Menyusun laporan ditujukan ke Rektor, Yayasan, UPT Perpustakaan, Biro-Biro 

dan stakeholder terkait 

- Menyusun Laporan 

- Mendistribusikan laporan 

 

Berikut adalah alur pelaksanaan AMI 

1. Alur Audit Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

2. Pengisian Instrumen (oleh Auditee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Pemberitahuan 

pengisian instumen  

Pengisian 

instrumen 

AMI 

Membuat Surat Pernyataan 

Tandatangan Ka. 

UPT 

Perpustakaan 

Pemberitahuan 

ke LPM 

Setup 

instrumen 

Audit 

Pengisian 

instrumen 

Audit 

Audit 

Audit 

Tindak 

lanjut audit 

Audit 

RTM Audit 
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3. Audit Audit Perpustakaan (oleh Auditor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rapat Tinjauan Manajemen (bersama dengan Pengambil Keputusan di 

Tingkat Universitas) 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan rangkaian audit perpustakaan Unisnu adalah sebagai berikut: 

Tabel  3. Rangkaian Pelaksanaan Audit Perpustakaan Unisnu Jepara 

NO Tanggal Kegiatan 

1 12 April 2018 Pertemuan Perdana Persiapan Audit Perpustakaan.  

Agenda: 

1. Pembahasan Standar Nasional Perpustakaan PT 

2. Informasi Audit Perpustakaan 

3. Permohonan kepada UPT Perpustakaan Unisnu 

melengkapi dokumen wajib 

2 18 Mei 2018 Pertemuan kedua Persiapan Audit Perpustakaan 

Agenda: 

1. Kesepakatan instrument audit yang digunakan 
2. Gambaran umum audit 
3. Kesepakatan tanggal pelaksanaan audit 

3 2 Juli 2018 Pengiriman Instrumen Audit ke Perpustakaan 

4 6 Juli 2018 Instrumen audit yang telah terisi dikembalikan ke LPM 

5 9-10 Juli 2018 Audit Perpustakaan 

6 11 Juli – 13 

Agustus 2018 

Persetujuan hasil audit dan pembuatan laporan audit 

 

  

Membuat 

rumusan 

RTM 

Mengisi 

Form RTM 

Membuat rekaman 

RTM beserta 

lampirannya 

Surat Pemberitahuan 

& jadwal audit  

Pelaksanaan 

audit  

Tindak lanjut 

audit  
Cetak rekaman hasil 

audit  

Ttd 

form 

oleh 

auditee 

Unggah 

rekaman hasil 

audit 

Mengisi Form 

Lap audit  
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BAB IV  

HASIL AUDIT PERPUSTAKAAN 

 

Pelaksananaan audit perpustakaan dilaksanakan oleh auditor internal dan 

didampingi oleh admin LPM dan Kepala Perpustakaan beserta staffnya. Komposisi auditor 

ini disusun berdasarkan pertimbangan asas objektivitas dan transparansi. Pada saat 

pelaksanaannya, Kepala Perpustakaan dibantu oleh 2 orang staff perpustakaan untuk 

memudahkan dalam asesmen lapangan.  

Instrumen yang digunakan adalah instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan 

Tinggi versi Tahun 2018 sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 

(SNP-PT). Hasil desk audit dan audit lapang Perpustakaan Unisnu Jepara disajikan 

lengkap dari hasil desk audit, audit lapang dan temuan yang didapatkan serta saran yang 

diberikan untuk perbaikan.  

4.1. Komponen Koleksi 

Komponen ini berisi bagaimana perpustakaan mengembangkan, mengorganisasi, 

dan merawat koleksi yang dimiliki. Hasil dari desk audit dan audit lapang pada komponen 

ini dirinci sebagai berikut: 

a. Komponen Pengembangan Koleksi 

Hasil penilaian diri dari perpustakaan pada komponen ini rata-rata adalah 2,76 

yang berarti untuk ketersediaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan 

koleksi di Perpustakaan Unisnu Jepara masih Cukup baik. Hal ini hampir senada dengan 

hasil evaluasi dan penilaian dari auditor yaitu rata-rata 2,71 untuk komponen 

pengembangan koleksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komponen ini adalah: 

perpustakaan hanya menggunakan survey kebutuhan bahan pustaka satu tahun sekali dan 

belum terdokumentasi dengan baik, kebijakan mengenai koleksi masih mirip dengan SNP-

PT dan belum secara eksplisit dijelaskan rencana pengembangan perpustakaan.  

b. Komponen Pengorganisasian Bahan Pustaka 

Penilaian perpustakaan terhadap komponen ini rata-rata adalah 4,50 yang berarti 

pengolahan, sistem otomasi, dan kelengkapan buku di perpustakaan dinilai Baik. Hal ini 

selaras dengan penilaian auditor yaitu rata-rata 4,75 untuk komponen pengorganisasian 

bahan pustaka adalah Sangat Baik. Hal yang masih belum diterapkan secara keseluruhan 

adalah sistem otomasi pengolahan.  
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c. Komponen Perawatan Koleksi  

Penilaian dari perpustakaan dan auditor terhadap komponen ini rata-rata adalah 

1,80 yang berarti dalam perawatan koleksi masih Tidak Baik. Perpustakaan belum pernah 

melakukan pencacahan dan penyiangan koleksi dengan alasan belum adanya gedung baru 

untuk menempatkan koleksi pada saat dilakukan proses pencacahan dan penyiangan. 

Perpustakaan juga belum pernah melakukan fumigasi untuk menjaga bahan pustaka dari 

telur serangga. Perbaikan bahan pustaka sudah pernah dilakukan akan tetapi belum 

terdokumentasi dengan baik.  

Hasil penilaian keseluruhan komponen koleksi dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel  4. Hasil Penilaian Komponen Koleksi 

Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

Komponen Pengembangan Koleksi 

1.  Ketersediaan kebijakan pengembangan koleksi 2 2 

2.  Pelaksanaan kebijakan  3 2 

3.  Survei kebutuhan koleksi setiap tahun 3 2 

4.  Jumlah alat seleksi bahan perpustakaan  4 2 

5.  Jumlah buku tercetak  5 5 

6.  Persentase koleksi inti  1 1 

7.  Judul buku referensi yang dimiliki  4 3 

8.  Surat kabar yang dilanggan (lokal dan nasional) 2 2 

9.  Majalah yang dilanggan 5 5 

10.  Jurnal ilmiah yang dilanggan  per program studi 5 1 

11.  Jurnal  elektronik yang dilanggan per program studi 1 1 

12.  Jumlah koleksi khusus  3 4 

13.  Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun 3 3 

14.  Jumlah koleksi buku elektronik (e-books) 1 5 

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

dll.) 

3 5 

16.  Jumlah brosur, leaflet, pamflet, poster  yang dimiliki 1 2 

17.  Database yang dilanggan 1 1 

Komponen Pengorganisasian Bahan Pustaka 

18.  Pengolahan buku/monograf 5 5 

19.  Standar  pengolahan bahan perpustakaan 4 4 

20.  Sistem otomasi pengolahan 5 5 

21.  Kelengkapan buku 4 5 

Komponen Perawatan Koleksi 

22.  Pencacahan 1 1 
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Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

23.  Penyiangan 1 1 

24.  Cara pengendalian kondisi ruangan 5 3 

25.  Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) 1 1 

26.  Jumlah perbaikan bahan perpustakaan per tahun 1 3 

 Jumlah 74 74 

 

Hasil penilaian antara teraudit dan auditor ditampilkan pada grafik berikut: 

Gambar  1. Rekap Penilaian Komponen 1 Audit Perpustakaan Unisnu  

 

Terlihat pada gambar di atas, pada beberapa aspek penilaian, teraudit menilai diri 

lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan Auditor.  

Beberapa temuan yang didapatkan pada saat audit lapang ke Perpustakaan dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut: 

Tabel  5. Rekap Temuan Komponen 1 pada Audit Perpustakaan 

No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

1.  Ketersediaan kebijakan 

pengembangan koleksi 
1 0 Belum ada peninjauan 

2.  Pelaksanaan kebijakan 1 0 

1. Jenis Koleksi 

2. Bentuk koleksi 

3. Kemutakhiran,  

4. Anggaran  

5. Baru ada 4 kebijakan yang 

dilaksanakan dari 7 

kebijakan. 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

Auditee 

Auditor 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

3.  
Survei kebutuhan koleksi 

setiap tahun 
1 0 

Survei dilakukan 1 tahun sekali, 

juga dilakukan wawancara tetapi 

tidak terdokumentasi. 

4.  
Jumlah alat seleksi bahan 

perpustakaan 
1 0 

Masukan dari prodi, mahasiswa 

pernah dilakukan tetapi hilang 

karena proses pindahan Kantor. 

Dokumentasi tidak baik. 

1. masukan dari pemustaka 

5. katalog penerbit 

6. website penerbit 

7. toko buku 

5.  Jumlah buku tercetak 0 1 

Jumlah judul 16.774 yang terlihat di 

sistem. Sudah memenuhi kebutuhan 

minimal 

6.  Persentase koleksi inti 1 0 
Jumlah koleksi inti masih sangat 

kurang. 

7.  
Judul buku referensi yang 

dimiliki 
0 1 

judul 380 jumlah 846 eksemplar. 

Nilai masih di tengah-tengah, masih 

kurang jika dibandingnkan dengan 

jumlah mahasiswa 

8.  
Surat kabar yang dilanggan 

(lokal dan nasional) 
0 1 

Jawa pos, Suara merdeka, dan 

Kompas. Masih kurang karena baru 

ada 3 judul Koran.  

9.  Majalah yang dilanggan 0 1 

8 Majalah: Sudah baik, yaitu:  

Aula, india, maketeing, retas, suara 

taman sari, SWA, Tempo, dan 

Trubus 

10.  
Jurnal ilmiah yang dilanggan  

per program studi 
1 0 

Masing-masing baru 1 per prodi. 

Sangat kurang. SI, PAI, Akuntansi, 

Manajemen, dan Budidaya, Teknil 

Sipil.  

(Pernah mengajukan 4 Jurnal Ilmiah 

tapi hanya diterima 2 Jurnal) 

11.  
Jurnal  elektronik yang 

dilanggan per program studi 
1 0 

Belum ada yang dilanggan. Pernah 

ada penawaran dari EBSCO sebesar 

160 Juta/tahun semua bidang Ilmu, 

belum ada eksekusi 

12.  Jumlah koleksi khusus 0 1 

Mulai penggabungan UNISNU 

2016 sebanyak 1.164 judul 

(Penggabungan Perpustakaan Pusat)  

Banyak mahasiswa yang belum 

mengumpulkan Skripsi, ini karena 

dihambat dengan syarat 

pengambilan Ijasah (untuk Biro 1 

Sebaiknya syarat pengumpulan 

skripsi sebagai syarat ikut wisuda 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

supaya pengumpulan Skripsi bisa 

tercover) 

Mulai penggabungan UNISNU 

2013 sebanyak 2.016 buku. 

13.  
Persentase penambahan koleksi 

buku tercetak per tahun 
1 0 

Supaya terintegrasi kebutuhan 

koleksi buku terserap, maka perlu 

dipikirkan . 

14.  
Jumlah koleksi buku elektronik 

(e-books) 
0 1 

7 web, jumlahnya lebih 2000 Judul 

E-book. Sudah baik.  

15.  
Koleksi Audio Visual yang 

dimiliki (CD, VCD, DVD, 

Kaset, dll.) 

0 1 

569 judul. Jumlah judul sudah baik, 

akan tetapi masih perlu untuk 

diinventaris secara apik dan 

digunakan dengan baik.  

16.  
Jumlah brosur, leaflet, pamflet, 

poster  yang dimiliki 
1 0 

Ada 2 brosur, tetapi tidak sesuai 

dengan yang diharapkan pada audit 

ini. Perpustakaan bisa membuat 

regulasi bersama dengan LPPM, 

hasil penelitian dan pengabdian, 

PKM dll untuk menyerahkan 

Laporan dan Poster ke 

Perpustakaan. 

17.  Database yang dilanggan 1 0 Belum ada database yang dilanggan.  

18.  Pengolahan buku/monograf 0 0 Komplit 

19.  
Standar  pengolahan bahan 

perpustakaan 
0 0 0 

20.  Sistem otomasi pengolahan 0 0 0 

21.  Kelengkapan buku 0 1 0 

22.  Pencacahan 1 0 

Belum pernah, menunggu gedung 

baru karena butuh ruang dan waktu 

yang lama. 

23.  Penyiangan 1 0 

Belum pernah, menunggu gedung 

baru karena butuh ruang dan waktu 

yang lama. Karena butuh off selama 

1 bulan. Ingin cepat butuh sistem. 

24.  
Cara pengendalian kondisi 

ruangan 
1 0 

Banyak ruang yang lembab karena 

bocor dan belum teratasi. Perlu ada 

tambah titik untuk meningkatkan 

pencahayaan, di dekat ruang kepala. 

25.  
Pembasmian serangga perusak 

bahan perpustakaan (fumigasi) 
1 0 

Belum pernah mengundang tenaga 

fumigasi, perlu dilakukan segera. 

26.  
Jumlah perbaikan bahan 

perpustakaan per tahun 
1 0 

Sering melakukan perbaikan, tetapi 

belum pernah dicatat. Kira-kira 500 

eks lebih 

 Jumlah 17 6 
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Akar masalah yang dapat ditarik pada temuan di komponen ini adalah: 

1. Kebijakan belum memiliki arah pengembangan 

2. Sistem perpustakaan belum sepenuhnya daring (online); 

3. Pendataan koleksi masih belum final dan terkendala kebijakan; 

4. Dokumentasi dan pencatatan kegiatan yang masih kurang. 

5. Kebijakan nasional mengenai koleksi belum utuh dipahami.  

Rekomendasi untuk permasalahan yang ditemukan pada Komponen Koleksi 

adalah: 

1. Perpustakaan diharapkan dapat menyusun arah pengembangan perpustakaan dan 

dituangkan dalam kebijakan perpustakaan dapat berupa Renstra, Renop, Standar 

Perpustakaan Unisnu, dan SOP Perpustakaan; 

2. Membangun komunikasi dengan Warek I, LPPM, Biro I, dan UPT PDPIT dalam 

akselerasi sistem perpustakaan daring; 

3. Memahami kebijakan SNP-PT mengenai koleksi dan mengejawantahkan melalui 

kegiatan perpustakaan yang berbasis Renstra Unisnu dan SNP-PT; 

4. Melakukan dokumentasi dan pencatatan kegiatan perpustakaan dalam bidang 

koleksi. 

4.2. Komponen Sarana dan Prasarana 

Komponen ini berisi sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan dan dalam 

kaitannya untuk meningkatkan kepuasan pemustaka juga ketercukupan atas rasio 

mahasiswa dan sarana prasarana yang ada.  

Hasil penilaian diri dari perpustakaan pada komponen ini rata-rata adalah 2,82 

yang berarti sarana dan prasarana di Perpustakaan Unisnu Jepara masih Cukup baik. 

Sedikit berbeda dengan penilaian dari Auditor dengan rata-rata nilai pada komponen ini 

adalah 3,09 atau ada pada penilaian Baik. Kelemahan Perpustakaan Unisnu Jepara 

pada komponen ini adalah pada luasan area koleksi yang masih di bawah standar, juga 

belum memanfaatkan multimedia dan peluang anggaran dengan baik dibuktikan dengan 

tidak tersedianya rak multimedia, rak display buku bary dan rak audio visual. Selain itu, 

kenyamanan pemustaka juga masih kurang dibuktikan dengan kurangnya pencahayaan di 
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beberapa bagian ruang koleksi. 

Keseluruhan penilaian pada komponen Sarana dan prasarana dapat dilihat pada 

tabel 6 berikut: 

Tabel  6. Hasil Penilaian Komponen Sarana dan Prasarana 

Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

1.  Luas gedung/ruang perpustakaan 4 3 

2.  Luas area koleksi  3 2 

3.  Luas area pemustaka 3 2 

4.  Luas area untuk staff  5 3 

5.  Luas area lain 5 5 

6.  Ruang/area yang tersedia di perpustakaan  2 2 

7.  Kebersihan gedung dan ruangan  3 3 

8.  Pencahayaan 5 3 

9.  Sirkulasi udara 4 3 

10.  Letak/Lokasi Perpustakaan 3 5 

11.  Rak Buku 2 5 

12.  Rak Jurnal 3 3 

13.  Rak Surat Kabar 5 4 

14.  Rak multimedia 1 1 

15.  Rak Buku Referensi 5 5 

16.  Rak display buku baru 1 1 

17.  Jumlah rak Audio Visual dan memenuhi kelayakan 1 1 

18.  Sarana penyimpanan katalog  4 4 

19.  Jumlah papan pengumuman  1 2 

20.  Jumlah meja baca  1 5 

21.  Jumlah meja sirkulasi (manual dan otomasi) 4 5 

22.  Jumlah meja kerja petugas  4 3 

23.  Luas gedung/ruang perpustakaan 4 3 

24.  Luas area koleksi  3 2 

25.  Luas area pemustaka 3 2 

26.  Luas area untuk staf  5 3 

27.  Luas area lain 5 5 

28.  Ruang/area yang tersedia di perpustakaan  2 2 

29.  Kebersihan gedung dan ruangan  3 3 

30.  Pencahayaan 5 3 

31.  Sirkulasi udara 4 3 

32.  Letak/Lokasi Perpustakaan 3 5 

33.  Rak Buku 2 5 

 Jumlah 93 102 
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Hasil penilaian antara teraudit dan auditor ditampilkan pada grafik berikut: 

Gambar  2. Rekap Penilaian Komponen 2 Audit Perpustakaan Unisnu  

 
Pada gambar di atas, terlihat pada aspek luasan area dan pencahayaan, penilaian 

dari auditee lebih tinggi dari penilaian auditor. Pada saat pengecekan lapang, kondisi 

penerangan di beberapa tempat kurang terang dan luas ruangan berdasarkan pengukuran 

dan site map, menunjukkan nilai yang berbeda. Beberapa temuan yang didapatkan pada 

saat audit lapang ke Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel  7. Rekap Temuan Komponen 2 pada Audit Perpustakaan 

No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

1.  
Luas gedung/ruang 

perpustakaan 

0 1 Dibuktikan dengan Denah Lantai 

dengan Luas Gedung 768 m2. 

Belum sesuai dengan SNP-PT 

2.  Luas area koleksi  
0 1 Luas 236 m2. Belum sesuai dengan 

SNP-PT 

3.  Luas area pemustaka 
0 1 Luas  191 m2. Belum sesuai dengan 

SNP-PT 

4.  Luas area untuk staf  

0 1 
Luas 50 m2. Belum sesuai dengan 

SNP-PT 

5.  Luas area lain 

0 1 

291m2. Sudah mendekati SNP-PT 

6.  
Ruang/area yang tersedia di 

perpustakaan  

1 0 Belum ada ruang multimedia dan 

diskusi 

7.  Kebersihan gedung dan 0  1  Kebersihan sudah cukup baik.  

0 

1 

2 

3 

4 

5 
1 

2 3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 17 18 19 
20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
30 

31 
32 33 

Auditee 

Auditor 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

ruangan  

8.  Pencahayaan 

1 0 
Masih banyak ruang yang bocor, 

dan WC yang rusak. 

9.  Sirkulasi udara 1 0 Banyak yang kurang terang 

10.  Letak/Lokasi Perpustakaan 1 0 Ruang sirkulasi panas 

11.  Rak Buku 
0 0 Sudah berada di pusat kegiatan 

universitas 

12.  Rak Jurnal 

0 1 113 buah. Sudah baik. Tetapi 

jumlah jurnal per prodi perlu 

diperbanyak 

13.  Rak Surat Kabar 1 0 4 buah. Sudah baik 

14.  Rak multimedia 
0 1 

3 buah. Masih kurang.  

15.  Rak Buku Referensi 
1 0 Tidak ada, karena ruangannya juga 

tidak ada. 

16.  Rak display buku baru 

0 1 

12  buah, sudah cukup baik. 

17.  
Jumlah rak Audio Visual dan 

memenuhi kelayakan 

1 0 Belum memiliki, sudah mengajukan 

tetapi belum disetujui.  

18.  Sarana penyimpanan katalog  1 0 0 

19.  Jumlah papan pengumuman  

0 1 

0 

20.  Jumlah meja baca  
1 0 1 buah tetapi peruntukannya belum 

optimal. 

21.  
Jumlah meja sirkulasi (manual 

dan otomasi) 

0 1 
63 buah. Sudah baik. 

22.  Jumlah meja kerja petugas  
0 1 1 buah dan lebih dengan desain 

khusus 

23.  Jumlah kursi baca  

0 1 Kursi Btother 

Stenlis Oscar  

Stenlis (Brother, Oscar, Futura) 133 

Kursi Kayu 25 

Jumlah = 158 buah 

24.  Jumlah Televisi 
0 1 Ada 1 tetapi belum dipasang. Belum 

dimanfaatkan untuk pembelajaran 

25.  VCD dan DVD  player 
1 0 Ada 1 tetapi belum dipasang. Belum 

dimanfaatkan untuk pembelajaran 

26.  Jumlah scanner 
1 0 1 buah, belum dimanfaatkan, belum 

ada ruangannhya 

27.  
Jumlah perangkat komputer 

untuk kegiatan pengolahan dan 

administrasi perpustakaan 

1 0 Ada 4 yang dipakai 2 dan yang 2 

rusak. Disarankan ada foto copy 

untuk fotocopy referensi dan skripsi. 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

Dan jika repositorynya sudah jadi 

supaya diupload dan bisa diakses 

seluruh mahasiswa UNISNU 

28.  
Jumlah perangkat komputer 

untuk pemustaka 

0 1 
9 buah computer. Masih kurang 

29.  
Jumlah komputer yang 

terhubung dengan Internet 

1 0 6 buah yang fungsi 2 buah 

komputer. 

30.  Aplikasi Otomasi perpustakaan 1 0 11 buah 

31.  

Kapasitas bandwidth (lebar 

pita) yang tersedia untuk 

keperluan perpustakaan 

0 1 15 MBps (Menurut IT) setelah dicek 

langsung kekuatan Downlad 0,94 

MBps dan Kekuatan upload 0,54 

MBps. 

32.  
Sarana Pengamanan (Locker 

penitipan barang, CCTV dan 

pintu detektor, dll.) 

1 0 
11 Locker 9 kotak tapi banyak yang 

rusak, 1 CCTV 4 titik 

33.  

Tersedia kantin, musholla, 

ruang pertemuan, area parkir 

bebas, area parkir dengan 

keamanan 

1 0 

Ya 

 Jumlah 17 15 
 

 

Secara umum dan keseluruhan, untuk beberapa aspek seperti jumlah meja baca, 

meja kerja, kursi baca, dan yang terkait dengan perlengkapan membaca ada pada penilaian 

baik karena ketersediaan jumlahnya. Namun begitu, masih banyak aspek yang kurang dan 

perlu ada seperti pemanfaatan media atau VCD untuk pembelajaran di perpustakaan. 

Jaringan internet belum begitu dimanfaatkan di perpustakaan dan perpustakaan belum 

menjadi sentra riset yang memadai terlihat dari kecilnya kapasitas bandwith yang dapat 

tersedia di perpustakaan. 

Akar masalah pada komponen ini adalah : 

1. Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan belum memiliki rencana strategis dan rencana 

operasional pengembangan perpustkaan yang mengacu pada renstra UNISNU Jepara; 

2. Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan belum memahami pengelola perpustakaan 

terhadap Renstra Unisnu dan Standar Nasional Perpustakaan PT ;  

3. Belum selarasnya kegiatan Perpustakaan dengan Renstra Unisnu.  

Berdasarkan akar masalah ini, rekomendasi yang diajukan agar Komponen Sarana 

dan Prasarana dapat lebih baik adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana strategis dan rencana operasional perpustakaan yang mengacu 
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pada renstra UNISNU Jepara 

2. Mulai menyelaraskan kegiatan perpustakaan dengan Renstra Unisnu, merumuskan 

kegiatan yang berkelanjutan serta tidak berfokus pada kegiatan incidental; 

3. Melakukan kerjasama internal dengan Prodi untuk memanfaatkan sarana 

pembelajaran di perpustakaan;  

4. Melakukan telaah standar nasional perpustakaan dan menerapkannya pada komponen 

Sarpras serta menjadikan kondisi terkini sebagai basis data dalam perencanaan 

perpustakaan ke depan.  

4.3. Komponen Pelayanan Perpustakaan 

Komponen ini berisi pertanyaan atas layanan-layanan yang dilakukan oleh 

perpustakaan meliputi jam buka, jenis layanan, kemudahan akses serta layanan literasi 

yang dilakukan dalam peransertanya untuk meningkatkan kemampuan literasi civitas 

akademika. Hasil dari desk audit dan audit lapang pada komponen ini menunjukkan rata-

rata penilaian 2,79 yang menunjukkan kegiatan pelayanan yang dilakukan perpustakaan 

ada pada range penilaian Cukup Baik.  

Secara rinci, nilai rata-rata setiap sub komponen pada Komponen Pelayanan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Pelayanan. Rata-rata nilai adalah 3 atau Baik. Layanan yang dilakukan 

adalah Layanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, 

dan penyediaan dokumen dan setidaknya telah diatur pada dokumen kebijakan 

perpustakaan. Perpustakaan melakukan cek kesehatan bagi mahasiswa/pengunjung 

perpustakaan pada hari Rabu secara rutin. Hal ini baik, tapi tidak tepat, karena 

pengecekan kesehatan bukan layanan utama yang diharapkan oleh perpustakaan. 

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di SNP-PT, perpustakaan adalah 

pendukung dalam kegiatan literasi. Hal lain yang belum dilakukan oleh 

Perpustakaan adalah melakukan Survey Kebutuhan Layanan dari pengguna. 

Pepustakaan mengaku melakukan survey tetapi tidak didokumentasikan dengan 

baik. Perpustakaan disarankan untuk melihat hasil Survey Kepuasan Mahasiswa 

atas Pelayanan Universitas (salah satunya layanan perpustakaan) yang dilakukan 

oleh LPM Unisnu Jepara 

2. Jam Buka Perpustakaan. Nilai pada subkomponen ini adalah 5, sangat baik. 

Hasil dari perhitungan jam buka, Perpustakaan mengaku buka selama 52 jam 
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dalam satu pekan dengan jam buka sebagai berikut: Senin – Jumat buka pada pukul 

07.30 – 16.00 WIB, Sabtu dan Minggu pukul 08.30 – 15.00. Masukan dari 

mahasiswa pada Survey Kepuasan yang dilakukan oleh LPM adalah meminta agar 

pada hari Jumat meskipun ada senam, diharapkan perpustakaan tetap buka pukul 

07.30 karena seringnya pada praktiknya, perpustakaan buka pukul 08.30 atau 09.00 

setelah senam selesai.  

3. Sarana Akses dan Penelusuran.  Nilai pada subkomponen ini adalah 4,4 dengan predikat 

Baik. Subkomponen ini terdiri dari sistem peminjaman, sistem penelusuran koleksi, sistem 

otomasi pelayanan, dan website. Penilaian paling rendah ada pada sistem otomasi 

pelayanan, karena sistem yang digunakan oleh Perpustakaan Unisnu masih berbasis LAN.  

4. Keanggotaan. Tidak semua mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan menjadi 

anggota perpustakaan. Oleh karena itu, nilai pada subkomponen ini rata-rata adalah 

2,5 atau Cukup Baik. Perpustakaan bersama dengan Pimpinan Universitas 

diharapkan memikirkan cara bagaimana kesadaran literasi di kalangan civitas 

akademika dapat naik dan kesadaran untuk menjadi anggota perpustakaan dapat 

naik.  

5. Jumlah Pengunjung dan Buku yang Dipinjam. Nilai untuk subkomponen ini 

adalah 1,66 atau Tidak Baik. Pengunjung dalam satu tahun sejumlah 7.295 orang 

atau hanya 660 orang/bulan. Perpustakaan tidak memiliki data real karena 

pengunjung yang masuk (khususnya mahasiswa) tidak diidentifikasi dengan KTM. 

Pengunjung online ke repository Unisnu juga belum terdeteksi karena kebijakan 

repository belum selesai disahkan.  

6. Promosi.  Perpustakaan hanya menggunakan 4 (empat) media promosi yaitu web, 

papan pengumuman, banner, media sosial.  Kegiatan promosi baru direncakan 

terdiri dari lomba puisi dan lain sebagainya, diharapkan perpustakaan dapat 

membuat kegiatan promosi atau lomba yang lebih bersinggungan dengan dunia 

literasi. Nilai untuk subkomponen  ini adalah 1,33 atau Sangat Tidak Baik.  

7. Kegiatan Literasi. Perpustakaan Unisnu belum banyak melakukan kegiatan yang 

berfokus pada literasi dan kecerdasan literasi. Perpustakaan juga belum melakukan 

peningkatan anti plagiarism.  

Berdasarkan hasil desk dan audit lapang, akar masalah dari Subkomponen ini 

adalah belum tuntasnya pemahaman akan SNP-PT sehingga beberapa pelayanan untuk 

kegiatan literasi kurang dilakukan. Rincian hasil penilaian pada Komponen Pelayanan 
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Perpustakaan disajikan pada tabel 8: 

Tabel  8. Hasil Penilaian Komponen Pelayanan Perpustakaan 

Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

Komponen 1: Jenis pelayanan 

1.  Jenis pelayanan perpustakaan 4 4 

2.  Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan 2 2 

Komponen 2: Jam Buka 

3.  Jam Buka Perpustakaan per Minggu 5 5 

Komponen 3: Sarana Akses dan Penelusuran 

4.  Sistem peminjaman/pengembalian bahan perpustakaan 5 5 

5.  Penelusuran informasi ke koleksi 4 5 

6.  Penelusuran informasi ke sumber daya informasi 4 5 

7.  Sistem Otomasi Pelayanan 3 3 

8.  Website perpustakaan 5 4 

Komponen 4: Keanggotaan 

9.  Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan 3 3 

10.  
Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi 

anggota 

1 2 

Komponen 5: Jumlah Pengunjung dan Buku yang Dipinjam 

11.  Jumlah rata-rata pengunjung  perpustakaan per bulan dalam satu tahun  5 3 

12.  
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui online per bulan 

dalam satu tahun 

0 0 

 

13.  Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun 5 1 

Komponen 6: Promosi 

14.  
Jenis media promosi yang digunakan (papan pengumuman, daftar 

buku baru, brosur, banner,  spanduk, poster, electronicrunning text, 

website, media sosial dll.)  

1 2 

15.  
Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan (penyebaran informasi, 

penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, 

penyiaran, dll.)  

1 1 

16.  Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun 1 1 

Komponen 7: Kegiatan Literasi 

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  

1 1 

18.  Jumlah Kegiatan Literasi Informasi dalam satu tahun terakhir 1 1 

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. 

1 1 

 Jumlah 52 48 
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Hasil penilaian antara teraudit dan auditor ditampilkan pada grafik berikut: 

Gambar  3. Rekap Penilaian Komponen 3 Audit Perpustakaan Unisnu  

 
Pada gambar di atas, terlihat pada aspek ke-9, ke-11, dan ke-13 Perpustakaan 

memberikan nilai terlalu tinggi dibandingkan dengan auditor. Nilai tersebut adalah pada 

aspek Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan, Jumlah rata-rata 

pengunjung  perpustakaan per bulan dalam satu tahun, Jumlah rata-rata buku yang 

dipinjam per bulan dalam satu tahun. Perpustakaan belum memiliki data real statistika 

jumlah pengunjung dan diharapkan setiap mahasiswa yang masuk perpustakaan dapat 

dilakukan scan Kartu Tanda Mahasiswa sehingga dapat dihitung jumlah pasti mahasiswa 

yang mengunjungi perpustakaan.  

Beberapa temuan Komponen Pelayanan Perpustakaan yang didapatkan pada saat 

audit lapang ke Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel  9. Rekap Temuan Komponen 3 pada Audit Perpustakaan 

No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

1.  Jenis pelayanan perpustakaan 0 1 Ada kebijakan 

2.  

Kegiatan peningkatan pelayanan 

perpustakaan 

1 0 Survei yang dilakukan LPM 2017. 

Seharusnya Perpustakaan memiliki 

survey sendiri yang berfokus pada 

layanan2 perpustakaan 

3.  

Jam Buka Perpustakaan per 

Minggu 

0 1 52 jam. Masukan saat hari Jumat, 

meskipun beberapa staff Perpustakaan 

senam, tetapi perpustakaan bisa buka 

lebih pagi 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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12 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

4.  

Sistem peminjaman/pengembalian 

bahan perpustakaan 

0 1 0 

5.  

Penelusuran informasi ke koleksi 0 1 kalau sudah tersistem, katalog tidak 

terpakai 

6.  
Penelusuran informasi ke sumber 

daya informasi 

0 1 0 

7.  Sistem Otomasi Pelayanan 0 1 0 

8.  

Website perpustakaan 0 1 Akan lebih baik jika web dilengkapi 

lagi menunya dan terintegrasi dengan 

sistem perpustakaan yang memudahkan 

pencarian buku juga kelengkapan 

layanan yang ada 

9.  
Persentase jumlah mahasiswa 

yang menjadi anggota 

perpustakaan 

1 0 70% tidak semua mahasiswa menjadi 

anggota perpustakaan 

10.  
Persentase jumlah dosen dan 

tenaga kependidikan yang 

menjadi anggota 

0 1 0,67 

11.  

Jumlah rata-rata pengunjung  

perpustakaan per bulan dalam satu 

tahun  

1 0 7295 pengunjung. Data statistik 

pengunjung bisa real jika setiap yang 

mengunjungi perpustakaan menscan 

KTM sebagai bukti masuk 

12.  
Jumlah rata-rata pengunjung 

perpustakaan melalui online per 

bulan dalam satu tahun 

1 0 belum bisa terdeteksi, karena repository 

belum jadi. Kebijakan mengenai 

repository sebaiknya segera dituntaskan 

13.  
Jumlah rata-rata buku yang 

dipinjam per bulan dalam satu 

tahun 

1 0 1.042 buku. Perlu digali lebih lanjut 

apakah pengunjung hanya membaca 

diperpustakaan?  

14.  

Jenis media promosi yang 

digunakan (papan pengumuman, 

daftar buku baru, brosur, banner,  

spanduk, poster, electronicrunning 

text, website, media sosial dll.)  

0 1 web, papan pengumuman, banner, 

media sosial 

15.  

Jenis kegiatan promosi yang 

dilaksanakan (penyebaran 

informasi, penyuluhan, lomba, 

pameran, duta baca, bimbingan 

pemustaka, penyiaran, dll.)  

1 0 Rencana banyak kegiatan (baca puisi, 

dll), tetapi tidak disetujui. Lebih 

dianalisis lagi kegiatan yang khusus 

dalam pengembangan perpustakaan 

berdasarkan SN Perpustakaan. 

16.  
Jumlah kegiatan promosi 

perpustakaan per tahun 

1 0 0 

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 

1 0 Rencana User Education untuk 

PKKMB. 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

modul/pedoman dll.) dalam satu 

tahun  

18.  
Jumlah Kegiatan Literasi 

Informasi dalam satu tahun 

terakhir 

1 0 Perlu dipikirkan kegiatan literasi yang 

memperkuat fungsi perpustakaan 

sebagai centre of knowledge 

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. 

1 0 Selama ini yang megang LPPM dan 

sebagian fakultas. Terkait kebijakan 

dan pengumuman mengenai budaya 

anti plagiarisme harus jelas 

 Jumlah 10 9 
 

 

Akar masalah yang dapat ditarik pada komponen ini adalah: 

1. Perpustakaan belum menyadari tugas dan perannya dalam meningkatkan 

kesadaran literasi, sehingga kegiatan pelayanan yang diberikan belum 

spesifik.  

2. Kebijakan repository yang belum ada dan belum selesai dibahas; 

3. Perpustakaan belum merasa kepatuhan akademik/plagiarisme sebagai bagian 

dari fokus kegiatannya dalam berliterasi.  

4. KTM belum digunakan sebagai bukti masuk perpustakaan 

Masukan pada komponen ini antara lain: 

1. Website dapat dilengkapi lagi menunya dan diinterintegrasikan dengan sistem 

perpustakaan yang memudahkan pencarian buku juga kelengkapan layanan 

yang ada.  

2. Kebijakan terkait repository untuk segera diselesaikan pembahasannya 

bersama dengan Bidang I dan diajukan SK ke Biro 3 agar dapat segera 

ditindaklanjuti oleh Tim IT untuk repository Unisnu.  

3. Mewajibkan seluruh mahasiswa untuk menjadi anggota perpustakaan 

terutama mahasiswa baru. 
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4.4. Komponen Tenaga Perpustakaan 

Komponen ini berisi pertanyaan pemetaan kelinieritasan dan kualitas dari tenaga 

yang dimiliki oleh perpustakaan baik Kepala maupun staf pendukungnya. Juga 

perencanaan dalam pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan. Hasil dari desk audit 

dan audit lapang menunjukkan nilai rata-rata pada komponen ini adalah 2.78 atau Cukup 

baik. Komponen Tenaga Perpustakaan terdir atas subkomponen Kepala Perpustakaan dan 

Tenaga Perpustakaan. Masing-masing nilai dari subkomponen ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Perpustakaan. Nilai pada subkomponen ini adalah 3,67 atau Baik. Kepala 

Perpustakaan Unisnu adalah Pegawai Tetap non Fungsional perpustakaan yang 

berpendidikan S2 non perpustakaan dan telah menjalani 10 kali pelatihan 

perpustakaan dalam tiga tahun terakhir.  

2. Tenaga Perpustakaan. Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga 

teknis. Nilai rata-rata untuk subkomponen ini adalah 2,5 atau Cukup Baik.  

a. Penilaian ini didasarkan pada jumlah pustakawan profesional yang dinyatakan 

berjumlah tiga orang akan tetapi bukti sertifikat keprofesionalan belum 

ditunjukkan. Pustakawan profesional minimal S1 Perpustakaan dan menjalani 728 

jam pelatihan perpustakaan.  

b. Tenaga teknis yang dimiliki sejumlah 3 orang dan sudah mendapatkan pelatihan 

perpustakaan.  

c. UPT Perpustakaan telah mengikutsertakan staff perpustakaan dalam Peningkatan 

Kompetensi Berkelanjutan. Namun demikian, belum ada tenaga perpustakaan 

yang memiliki sertifikat profesi dengan alasan takut mengikuti test, belum tentu 

lulus dan biayanya mahal. 

d. Baru satu orang tenaga perpustakaan yang menjadi anggota profesi perpustakaan. 

Diharapkan ke depan lebih banyak lagi.  

UPT Perpustakaan dapat mengajukan kegiatan dalam ragka peningkatan tenaga 

perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan dengan hasil audit menjadi basis 

data tahun 2018/2019. Rincian nilai hasil audit dapat dilihat pada tabel 10: 
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Tabel  10. Hasil Penilaian Komponen Tenaga Perpustakaan 

Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

Komponen 1: Kepala Perpustakaan 

1.  Status kepala perpustakaan 2 2 

2.  Jenjang pendidikan kepala perpustakaan  4 4 

3.  

Peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan 

(pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll. dalam bidang 

perpustakaan) dalam 3 tahun terakhir 

5 5 

Komponen 2: Tenaga Perpustakaan 

4.  Jumlah pustakawan (profesional) 3 2 

5.  Jumlah tenaga teknis 4 4 

6.  

Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan 

minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / 

bimtek perpustakaan 

1 1 

7.  

Rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) per orang 

tenaga perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.) 

dalam 3 tahun terakhir 

5 5 

8.  Jumlah tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi 1 1 

9.  

Jumlah tenaga  perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan 

Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi,  Ikatan 

Pustakawan Indonesia,  dll.) 

1 1 

 Jumlah 26 25 

 

Hasil penilaian antara teraudit dan auditor ditampilkan pada grafik berikut: 

Gambar  4. Rekap Penilaian Komponen 4 Audit Perpustakaan Unisnu  

 
Pada gambar di atas, terlihat aspek jumlah tenaga pustakawan profesional berbeda 

nilai antara Auditee dan Auditor, hal ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman point 

pertanyaan pada instrument audit. Beberapa temuan Komponen Tenaga Perpustakaan yang 
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didapatkan pada saat audit lapang ke Perpustakaan adalah perlunya Perpustakaan Unisnu 

memiliki pustakawan profesional dan peningkatan jumlah staf perpustakaan yang 

mengikuti organisasi profesi. Rekap temuan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel  11. Rekap Temuan Komponen 4 pada Audit Perpustakaan 

No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

1.  Status kepala perpustakaan 1 0 Kepala UPT Perpustakaan bisa 

mngikuti pelatihan keprofesionalan 

2.  
Jenjang pendidikan kepala 

perpustakaan  

0 1 ada dokumennya 

3.  

Peningkatan kompetensi 

berkelanjutan (PKB) kepala 

perpustakaan (pelatihan, bimtek, 

seminar, lokakarya, dll. dalam 

bidang perpustakaan) dalam 3 

tahun terakhir 

0 1 10 kali 

4.  

Jumlah pustakawan (profesional) 1 0 3 orang. Perlu dicek ulang mengenai 

bukti keprofesionalan. Apakah 

kesemuanya memiliki sertifikasi? 

5.  

Jumlah tenaga teknis 1 0 3 orang 

6.  

Jumlah tenaga perpustakaan yang 

berlatar belakang pendidikan 

minimal D2 perpustakaan atau D2 

bidang lain ditambah diklat / 

bimtek perpustakaan 

0 1 2 orang 

7.  

Rata-rata peningkatan kompetensi 

berkelanjutan (PKB) per orang 

tenaga perpustakaan (pelatihan, 

bimtek, seminar, lokakarya, dll.) 

dalam 3 tahun terakhir 

0 1 5,25 

8.  

Jumlah tenaga yang memiliki 

sertifikat kompetensi 

1 0 Belum ada, takut tidak lulus, dan 

sekarang bayar. 

9.  

Jumlah tenaga  perpustakaan 

sebagai anggota profesi (Ikatan 

Pustakawan Indonesia, Forum 

Perpustakaan Perguruan Tinggi,  

Ikatan Pustakawan Indonesia,  

dll.) 

1 0 1 orang FPPTI. Perlu ditingkatkan 

jumlah yang mengikuti anggota profesi 

setidaknya 1 orang per tahun 

 Jumlah 5 4 
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4.5. Komponen Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan 

Komponen ini berisi pertanyaan mengenai bagaimana perpustakaan 

diselenggarakan di perguruan tinggi termasuk program perencanaan yang dimiliki, 

anggaran yang digunakan, dan pemetaan kelinieritasan dan kualitas dari tenaga yang 

dimiliki oleh perpustakaan baik Kepala maupun staf pendukungnya. Juga perencanaan 

dalam pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan. Hasil dari desk audit dan audit 

lapang pada komponen ini menunjukkan nilai rata-rata 2,58 atau Cukup Baik. Komponen 

ini terdiri dari tiga subkomponen yaitu: 

1. Penyelenggaraan. Rata-rata nilai subkomponen ini adalah 3,67 atau Baik.  

a. Perpustakaan sudah memiliki 4 (empat) kebijakan yang dapat digunakan 

sebagai acuan kegiatan, yaitu standar, kebijakan dan manual akan tetapi 

indikator pencapainya belum jelas.  

b. SK Pendirian Perpustakaan ditandatangani rektor Unisnu.  

c. Struktur organisasi terdiri dari Kepala Perpustakaan, Bidang Layanan Teknis,  

Bidang Layanan Pemustaka, Layanan TI dan Tata Usaha, dan belum 

ditemukan adanya banner tentang Struktur perpustakaan, serta belum ada 

uraian tupoksi.  

d. Perpustakaan juga memiliki garis komando ke pimpinan Perguruan tinggi.  

e. Perpustakaan memiliki resntra akan tetapi belum selaras pelaksanaannya 

dengan kegiatan program kerja. sudah ada program kerja setiap tahunya yang 

merupakan program jangka pendek 

f. Perpustakaan baru memiliki laporan tahunan. 

2. Anggaran. Nilai rata-rata subkomponen ini adalah 1,75 atau Tidak baik. 

Anggaran perpustakaan Unisnu per bulan adalah Rp 21.020.000 berdasarkan 

APBU 2017/2018. Namun demikian, perpustakaan sudah memiliki dana lain selain 

APBU untuk memenuhi kebutuhan bahan pustaka, yaitu hibah dari PNRI. Selain 

itu, ada anggaran dana dari dana alumni (wisudawan) sebesar 2 x Rp.40.000.000,-. 

Tapi dana tersebut masuk UNISNU Jepara. Anggaran perpustakaan juga masih 

sebesar 0,78% dibandingkan dengan anggaran Unisnu di luar belanja pegawai.  

3. Kerjasama. Perpustakaan belum memiliki dokumen kerjasama dengan internal 

mengenai kebutuhan bahan pustaka. Baru ada surat yang dikirimkan ke Prodi. 

Perpustakaan dapat membangun kerjasama dengan LPPM untuk menyimpan hasil 

penelitian dan juga poster-poster hasil penelitian dan pengabdian dosen-dosen 
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Unisnu. Selain itu, hanya ada dua kerjasama eksternal Unisnu dengan PNRI dan 

FPPTI Jawa Tengah. 

Tabel  12. Hasil Penilaian Komponen Penyelenggaraan dan Pengelolaan 

Perpustakaan 

Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

Komponen 1: Penyelenggaraan 

1.  

Kebijakan perpustakaan secara tertulis (koleksi, pengolahan,  

pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, 

Sarana dan prasarana) 

5 4 

2.  Pendirian perpustakaan perguruan tinggi  4 4 

3.  Struktur Organisasi 3 3 

4.  Garis komando (Line of commands) Kepala Perpustakaan 5 5 

5.  Program kerja perpustakaan 5 5 

6.  Laporan kegiatan  2 1 

Komponen 2: Anggaran 

7.  Jumlah rata-rata anggaran perpustakaan per bulan dalam satu tahun  1 1 

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. 

1 2 

9.  
Jumlah dana partisipasi masyarakat/alumni/ perusahaan berupa 

sumbangan yang tidak mengikat. 
2 3 

10.  
Alokasi Anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran 

perguruan tinggi di luar belanja pegawai 
5 1 

Komponen 3: Kerjasama 

11.  
Jumlah kerja sama perpustakaan dengan internal lingkungan 

perguruan tinggi (fakultas dan unit kerja lain) dalam 3 tahun terakhir. 
1 1 

12.  
Jumlah Kerja sama perpustakaan dengan lembaga/komunitas di luar 

perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir 
1 1 

 Jumlah 35 31 

 

Hasil penilaian antara teraudit dan auditor ditampilkan pada grafik berikut: 
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Gambar  5. Rekap Penilaian Komponen 5 Audit Perpustakaan Unisnu  

 
Temuan Komponen Penyelenggaraan dan Pengelolaan yang didapatkan pada saat 

audit lapang ke Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel  13. Rekap Temuan Komponen 5 pada Audit Perpustakaan 

No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

1.  Kebijakan perpustakaan secara 

tertulis (koleksi, pengolahan,  

pelayanan, promosi, teknologi, 

anggaran, ketenagaan, organisasi, 

Sarana dan prasarana) 

1 0 

sudah ada standar, kebijakan dan 

manual akan tetapi indikator 

pencapainya belum jelas 

2.  
Pendirian perpustakaan perguruan 

tinggi  
1 0 

SK sudah sejak tahun 2016 yang tanda 

tangan adalah Rektor UNISNU Jepara 

3.  
Struktur Organisasi 

1 0 

Belum ada banner tentang Struktur 

perpustakaan, dan belum ada uraian 

tupoksi 

4.  

Garis komando (Line of 

commands) Kepala Perpustakaan 
1 0 

Ada garis komando ke pimpinan 

Perguruan tinggi 

5.  

Program kerja perpustakaan 

1 0 

sudah ada renstra akan tetapi belum 

sinkron pelaksanaannya dengan 

kegiatan program kerja. sudah ada 

program kerja setiap tahunya yang 

merupakan program jangka pendek 

6.  
Laporan kegiatan  

1 0 
baru ada laporan pertanggung jawaban 

pertahun 

7.  
Jumlah rata-rata anggaran 

perpustakaan per bulan dalam satu 

tahun  

1 0 

jumlah anggaran per bulan Rp. 

21.020.000 karena jumlah anggaran 

setiap tahun 250.000.000 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

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. 

0 1 

ada bantuan dari pihak III (PNRI) 

selain dari internal (Yayasan) 

9.  

Jumlah dana partisipasi 

masyarakat/alumni/ perusahaan 

berupa sumbangan yang tidak 

mengikat. 

1 0 

ada partisipasi dari alumni sebanyak 2 x 

40 jt. Tapi dana tersebut masuk 

UNISNU Jepara dan belum ada 

kejelasan Perpustakaan dapat berapa 

10.  

Alokasi Anggaran untuk 

perpustakaan dari seluruh 

anggaran perguruan tinggi di luar 

belanja pegawai 
1 0 

dana belanja UNISNU selain Belanja 

pegawai Rp. 32.656.000.000 sedangkan 

anggaran perpustakaan setiap tahun 

252.240.000 hanya sebesar 0,78%. 

Idealnya adalah 5% dari anggaran 

belanja Unisnu minus belanja Gaji 

11.  

Jumlah kerja sama perpustakaan 

dengan internal lingkungan 

perguruan tinggi (fakultas dan 

unit kerja lain) dalam 3 tahun 

terakhir. 

0 0 

belum ada kerjasama dengan internal 

(Fakultas, Program studi, unit kerja 

lain) Bisa ditingkatkan lagi dan digagas 

jenis kerjasama yang saling member 

manfaat. 

12.  

Jumlah Kerja sama perpustakaan 

dengan lembaga/komunitas di luar 

perguruan tinggi dalam 3 tahun 

terakhir 

1 0 

hanya ada 2 yaitu PNRI dan FPPTI 

Jawa Tengah.  

 Jumlah 10 1 
 

 

Akar masalah pada komponen ini dan hal yang menjadi perhatian khusus saat 

audit lapang adalah: 

1. Kebijakan yang ada di perpustakaan belum dilaksanakan sepenuhnya dan juga belum 

diukur tingkat ketercapaiannya.  

2. Anggaran untuk perpustakaan belum optimal karena Perpustakaan belum memiliki 

rencana pengembangan perpustakaan dan juga kegiatan literasi untuk mendukung 

pengembangan akademik di universitas.  

Berdasarkan akar masalah tersebut, rekomendasi yang diusulkan untuk komponen ini 

adalah: 

1. Menyelaraskan Renstra perpustakaan dengan Renstra Unisnu Jepara dan menjadikan 

renstra tersebut sebagai acuan perencanaan kegiatan; 

2. Membangun kerjasama dengan Prodi, Fakultas, dan lembaga-lembaga, serta UPT di 
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Unisnu dalam pengembangan akademik dan perpustakaan 

4.6. Komponen Penguat 

Komponen ini berisi pertanyaan mengenai inovasi kreativitas yang diterapkan 

untuk pengelolaan perpustakaan, keunikan perpustakaan, komitemen dari pimpinan 

perguruan tinggi dalam pengembangan perpustakaan, prestasi, dan kebermanfaatan 

perpustakaan. Hasil dari desk audit dan audit lapang pada komponen ini menunjukkan 

rata-rata nilai 1,33 atau Sangat Tidak baik. Komponen ini terdiri dari subkomponen 

1. Inovasi Kreativitas, subkomponen ini mendapatkan nilai “1” karena belum ada 

karya inovasi kreatif dari dosen yang diterapkan untuk pengelolaan perpustakaan. 

2. Keunikan, nilai yang diperoleh adalah “2” karena perpustakaan baru memiliki 1 

koleksi khusus dari Asia Foundation 

3. Prestasi, tenaga perpustakaan belum pernah memperoleh prestasi baik di tingkat 

local, regional, dan nasional. 

4. Komitmen Pimpinan, pimpinan belum pernah melakukan khusus untuk 

membahas perpustakaan Unisnu.  

5. Lainnya. Perpustakaan baru melakukan pengadaan buku (bahan pustaka) dalam 

hal program yang dilakukan bersama dengan fakultas/prodi. Perpustakaan juga 

belum  pernah melakukan survey dampak pelayanan perpustakaan terhadap 

perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll). Akar masalah 

dari point ini adalah perpustakan belum mengetahui bagaimana pertanyaan survey 

dan manajemen waktu yang baik. 

Secara rinci, hasil dari desk audit dan audit lapang pada komponen penguat 

disampaikan pada tabel 14: 

Tabel  14. Hasil Penilaian Komponen Penguat 

Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

Komponen 1: Inovasi Kreativitas 

1.  

Jumlah karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan 

perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, 

perawatan, pelibatan mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) dalam 3 tahun 

terakhir 

0 1 

Komponen 2: Keunian 

2.  

Jumlah jenis keunikan (koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, 

model layanan, lokasi perpustakaan, desain tata ruang, kegiatan 

akademik , dll.) 

1 2 
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Instrumen 
Nilai 

Auditee Auditor 

Komponen 3: Prestasi 

3.  

Jumlah prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan 

kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.) 

dalam 3 tahun terakhir 

1 1 

Komponen 4: Komitmen Pimpinan 

4.  

Jumlah pertemuan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang 

dipimpin oleh rektor atau pimpinan perguruan tinggi dalam 3 tahun 

terakhir 

3 1 

Komponen 5: Lainnya 

5.  
Jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program 

studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan 

1 2 

6.  
Survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan 

prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun 

0 1 

 Jumlah 6 8 

 

Hasil penilaian antara teraudit dan auditor ditampilkan pada grafik berikut: 

Gambar  6. Rekap Penilaian Komponen 6 Audit Perpustakaan Unisnu  

 
Beberapa temuan Komponen Pelayanan Perpustakaan yang didapatkan pada saat 

audit lapang ke Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel  15. Rekap Temuan Komponen 6 pada Audit Perpustakaan 

No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

1.  Jumlah karya inovatif/kreatif yang 

diterapkan dalam pengelolaan 

perpustakaan (pengembangan 

koleksi, pengolahan, layanan, 

perawatan, pelibatan 

mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) 

dalam 3 tahun terakhir 

1 0 Belum ada. Akar masalah belum ada 

kerjasama dengan LPPM yang dapat 

meningkatkan kualitas perpustakaan. 

Perlu diinisiasi.  

2.  Jumlah jenis keunikan (koleksi 1 0 Koleksi Khusus Asia Foundation. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Auditee 

Auditor 
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No KOMPONEN 
Temuan 

Catatan/Saran 
PTK OAI 

berkebutuhan khusus, koleksi 

khusus, model layanan, lokasi 

perpustakaan, desain tata ruang, 

kegiatan akademik , dll.) 

Belum memiliki koleksi khusus di satu 

bidang missal Bencana Alam, atau 

Islam Nusantara. 

3.  

Jumlah prestasi perpustakaan dan 

pustakawan (juara, pengakuan 

kinerja, apresiasi, keterlibatan 

dalam profesi lokal dan nasional 

dll.) dalam 3 tahun terakhir 

1 0 Belum pernah 

4.  

Jumlah pertemuan pengembangan 

perpustakaan perguruan tinggi 

yang dipimpin oleh rektor atau 

pimpinan perguruan tinggi dalam 

3 tahun terakhir 

1 0 Belum pernah ada rapat khusus 

perpustakaan. Rapat oleh pimpinan PT 

adalah rapat bersama-sama Unit yang 

lain 

5.  

Jumlah program per tahun yang 

melibatkan fakultas/ jurusan/ 

program studi dan sivitas 

akademika dalam pengembangan 

perpustakaan 

1 0 Baru ada kerjasama pengadaan buku 

(bahan pustaka) 

6.  

Survei dampak pelayanan 

perpustakaan terhadap 

perkembangan prestasi akademis 

(karya tulis ilmiah, penelitian, dll) 

dalam tiga tahun 

1 0 Belum pernah. Akar masalah belum 

mengetahui bagaimana pertanyaan 

survey yang baik dan manajemen 

waktu Perpustakaan. 

 Jumlah 6 0 
 

 

Hasil dari audit pada komponen ini menunjukkan bahwa penguat posisi 

perpustakaan baik dari prestasi hingga dampak perpustakaan terhadap pengembangan 

akademis masih lemah. Perlu ada sinergisitas yang harmonis dengan Prodi, Fakultas, 

lembaga dan Universitas untuk bersama-sama mengembangkan akademik dan 

perpustakaan.  

 

4.7. Hasil Survey Kepuasan Pengguna Perpustakaan oleh LPM 

Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Perpustakaan pernah dilakukan 

oleh LPM pada tahun akademik 2017/2018 untuk menilai sejauh mana kepuasan pengguna 

(mahasiswa) terhadap layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Aspek yang dinilai 

dalam melihat kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Perpustakaan antara lain koleksi 

buku, pelayanan, dan akses. Hasil penilaian mahasiswa terhadap pelayanan Perpustakaan 

ditampilkan pada tabel di bawah ini:  
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Tabel  16. Hasil Pengukuran Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Perpustakaan 

 

Aspek yang dinilai Skor Tingkat Kepuasan 

Koleksi pustaka sesuai dengan kebutuhan 

perkuliahan 
3,21 Memuaskan 

Kenyamanan ruang baca 3,31 Memuaskan 

Kemudahan akses ke perpustakaan 3,29 Memuaskan 

Koleksi pustaka sesuai dengan kebutuhan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 
3,24 Memuaskan 

Jumlah koleksi pustaka memenuhi kebutuhan 3,20 Memuaskan 

Macam koleksi pustakan memadai 3,22 Memuaskan 

Koleksi pustaka up to date 3,22 Memuaskan 

Koleksi pustaka mudah dicari 3,23 Memuaskan 

Peminjaman dapat dilakukan dengan mudah 3,30 Memuaskan 

Aturan lama pinjam memadai 3,26 Memuaskan 

Pengembalian pustaka mudah dilakukan 3,29 Memuaskan 

Mahasiswa dapat menambah pengetahuan setelah 

meminjam pustaka 
3,30 Memuaskan 

Koleksi Pustaka dapat memperlancar kelulusan 3,23 Memuaskan 

Rata-rata 3,25 Memuaskan 

Sumber: Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa 2017 (diolah). 

 

Tampak pada hasil penilaian kepuasan mahasiswa, pelayanan Perpustakaan 

memberikan kepuasan memuaskan. Mahasiswa puas dengan Kenyamanan ruangan, 

kemudahan akses perpustakaan, kemudahan pengembalian, dan pengetahuan yang didapat 

dari peminjaman bahan pustaka. 

Mahasiswa menyatakan puas dengan koleksi pustaka, kemudahan pencarian 

koleksi pustaka, kemutakhiran koleksi pustaka.Terkait dengan kemudahan pencarian 

pustaka diharapkan Perpustakaan dapat mengoptimalkan penggunaan Repository Unisnu 

yang terdapat pada https://eprints.unisnu.ac.id. Dengan penggunaan Repository Unisnu 

secara berkelanjutan, mahasiswa dapat mengakses dan mengecek keberadaan pustaka di 

Unisnu dari mana saja. 

Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan perpustakaan diperingkatkan dan disajikan 

pada grafik di bawah ini: 

 

 

 

 

 

https://eprints.unisnu.ac.id/
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Gambar  7. Pemeringkatan Hasil Penilaian terhadap Layanan Perpustakaan 

 

 
Sumber: Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa 2017 (diolah). 

 

Terlihat pada grafik, jumlah koleksi pustaka mendapat penilaan terendah dalam 

layanan perpustakaan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus untuk memenuhi 

kebutuhan pustaka sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No 13 tahun 

2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi juga memperhatikan 

Renstra Unisnu 2013-2018 yaitu “Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar 

yang mendukung peningkatan mutu akademik, penelitian dan pengabdian”. Jumlah koleksi 

pustaka tentunya akan mempengaruhi penilaian atas terpenuhinya kebutuhan pustaka 

dalam proses perkuliahan.  

Dari hasil masukan mahasiswa ada beberapa hal yang perlu dipecahkan berkaitan 

dengan Layanan Perpustakaan adalah sebagai berikut: 

a. Koleksi buku perpustakaan harus up to date fokus memberikan ruang materi 

keprodian, karena kebutuhan mahasiswa semakin banyak dan jepara bukan pusatnya 

buku. kalau tidak ke perpus kemana lagi. dan peminjaman buku, tolonglah jangan 

dibedakan antara reguler satu dan dua.  

b. Harapannya supaya lebih banyak lagi buku-buku atau jurnal- jurnal dan referensi-

referensi yang dapat diakses mahasiswa juga lebih terupdate lagi; 

c. Kurang lengkap untuk mencari referensi buat perkuliahan kadang tidak ada, 

pelayanannya juga kurang baik; 

Kenyamanan ruang baca 

Peminjaman dapat dilakukan dengan mudah 

Mahasiswa dapat menambah pengetahuan … 

Kemudahan akses ke perpustakaan 

Pengembalian pustaka mudah dilakukan 

Aturan lama pinjam memadai 

Koleksi pustaka sesuai dengan kebutuhan … 

Koleksi pustaka dapat memperlancar kelulusan 

Koleksi pustaka mudah dicari 

Koleksi pustaka up to date 

Macam koleksi pustakan memadai 

Koleksi pustaka sesuai dengan kebutuhan … 

Jumlah koleksi pustaka memenuhi kebutuhan 

3,31 

3,30 

3,30 

3,29 

3,29 

3,26 

3,24 

3,23 

3,23 

3,22 

3,22 

3,21 

3,20 
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d. Layanan perpustakaan diharapkan lebih ditingkatkan terutama layanan untuk hari 

Sabtu dan Minggu mengapa hanya untuk anak non-reguler saja yang boleh masuk? 

 

4.8. Hasil Wawancara Pemustaka 

Pelaksanaan audit perpustakaan yang oleh LPM juga dilengkapi dengan 

wawancara langsung dengan pengguna perpustakaan. Pertanyaan yang diajukan pada saat 

wawancara adalah: 

1. Bagaimana ketercukupan koleksi di Perpustakaan?; 

2. Bagaimana kondisi ruang baca di Perpustakaan?; 

3. Bagaimana layanan Perpustakaan?  

4. Masukan untuk perpustakaan. 

Hasil dari wawancara dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel  17. Hasil Wawancara Pengguna Perpustakaan  

No Nama Pengguna Jawaban  

1 Evi (Alumni Akuntansi) 1. Koleksi pustaka kurang lengkap dan usianya 

sudah tua; 

2. Ada ruangan yang gelap, AC saat pengunjung 

padat tidak terasa hingga tidak nyaman. Kadang 

terlalu bising, aroma kantin mengganggu; 

3. Pelayanan sudah baik 

4. Tingkatkan koleksi buku. 

2 Ulfa (Alumni Akuntansi) 1. Buku referensi kurang lengkap; 

2. Terlalu sempit jadi saat padat pengunjung 

bingung mau baca di mana; 

3. Wifi tidak jalan dengan baik, computer pencaran 

bahan pustaka sangat terbatas.  

4. Perbanyak jurnal. 

3 Uyun (PAI Smt 8) 1. Koleksi cukup; 

2. Ruangan sudah baik; 

3. Pelayanan cukup baik; 

4. Perbanyak koleksi referensi. 

4 Siwi (Alumni DKV) 1. Bahan pustaka untuk teknik yang lebih spesifik 

sangat kurang, terlebih prodi desain; 

2. Terlalu bising; 

3. Belum pernah mengadakan survey kepuasan, 

kotak saran baru ada, belum tampak sisi akademis 

perpustakaan. 

4. Perbanyak koleksi bahan pustaka keprodian. 
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4.9. Rekap Audit 

Keseluruhan hasil audit kemudian direkap untuk dapat sejauh mana (dari 

persentase) ketercapaian pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan PT dan dilihat 

berdasarkan hasil audit bagaimana posisi Perpustakaan Unisnu Jepara dalam akreditasi 

perpustakaan. Hasil rekap audit disampaikan pada tabel berikut: 

Tabel  18. Rekap Hasil Audit Perpustakaan 

No Komponen Jumlah 

Poin 

Bobot Nilai 

Akhir 

1 Koleksi 74 20% 14,8 

2 Sarana dan Prasarana 102 15% 15,30 

3 Pelayanan Perpustakaan 53 25% 13,25 

4 Tenaga Perpustakaan 25 20% 5,00 

5 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan 31 15% 4,65 

6 Penguat 8 5% 0,40 

Total 288 100% 52,15 

 

Tabel  19. Rata-Rata Nilai dan Predikat 

No Komponen Rata-rata 

nilai 

Predikat 

1 Koleksi 2,846 Cukup Baik 

2 Sarana dan Prasarana 3,091 Baik 

3 Pelayanan Perpustakaan 2,526 Cukup Baik 

4 Tenaga Perpustakaan 2,778 Cukup Baik 

5 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan 2,583 Cukup Baik 

6 Penguat 1,333 Sangat Tidak 

Baik 

Rata-rata Unisnu 2,74 Cukup Baik 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SNP-PT di perpustakaan Unisnu 

Jepara baru berjalan 50%. Kemudian hasil ini digunakan untuk melihat peringkat 

berdasarkan acuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengenai akreditasi 

perpustakaan dengan range sebagai berikut: 

Tabel  20. Acuan Nilai Akreditasi Perpustakaan 

NILAI  PREDIKAT PENILAIAN  

91 – 100   Akreditasi A (Amat Baik)  

76 – 90  Akreditasi B (Baik)  

60– 75  Akreditasi C (Cukup Baik)  

< 60  Belum Terakreditasi   
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Nilai yang diperoleh Perpustakaan Unisnu Jepara pada saat audit yaitu 52,15 

sehingga kondisi terkini jika mengajukan akreditasi nilainya ada pada range < 60 atau 

Belum Terakreditasi.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Audit Perpustakaan dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian 

pelaksanaan SNP-PT di Perpustakaan Unisnu Jepara. Hasil audit menunjukkan nilai rata-

rata dari keseluruhan komponen audit adalah 2,74 atau Cukup Baik. Terlihat pada laporan 

bahwa masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius bagi pengembangan 

Perpustakaan Unisnu ke depan sebagai centre of knowledge, yaitu: 

1. Sistem perpustakaan belum sepenuhnya dalam jaringan (online); 

2. Pendataan koleksi masih belum final dan terkendala kebijakan; 

3. Dokumentasi dan pencatatan kegiatan yang masih kurang; 

4. Kebijakan nasional mengenai koleksi belum utuh dipahami; 

5. Pemahaman pengelola perpustakaan terhadap Renstra Unisnu dan Standar Nasional 

Perpustakaan PT yang belum menyeluruh;  

6. Belum selarasnya kegiatan Perpustakaan dengan Renstra Unisnu; 

7. Perpustakaan belum memiliki data real statistika jumlah pengunjung dan diharapkan 

setiap mahasiswa yang masuk perpustakaan dapat dilakukan scan Kartu Tanda 

Mahasiswa sehingga dapat dihitung jumlah pasti mahasiswa yang mengunjungi 

perpustakaan; 

8. Layanan perpustakaan di hari Sabtu dan Minggu hanya khusus R2, diharapkan juga 

menerima dari R1. 

9. Kebijakan repository yang belum ada dan belum selesai dibahas; 

10. Perpustakaan belum merasa kepatuhan akademik/plagiarisme sebagai bagian dari 

fokus kegiatannya dalam berliterasi; 

11. Perpustakaan Unisnu belum memiliki pustakawan profesional dan peningkatan jumlah 

staf perpustakaan yang mengikuti organisasi profesi; 

12. Kebijakan yang ada di perpustakaan belum dilaksanakan sepenuhnya dan juga belum 

diukur tingkat ketercapaiannya; 

13. Anggaran untuk perpustakaan belum optimal karena Perpustakaan belum memiliki 

rencana pengembangan perpustakaan dan juga kegiatan literasi untuk mendukung 

pengembangan akademik di universitas; 

14. Belum ada kerjasama internal untuk mengoptimalkan hasil karya akademis yang bisa 

dijadikan bahan pustaka di perpustakaan.  

15. Penguat posisi perpustakaan baik dari prestasi hingga dampak perpustakaan terhadap 

pengembangan akademis masih lemah. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan hasil audit, LPM merekomendasikan kepada 

Perpustakaan dan pemangku kepentingan yang terkait dengan Perpustakaan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Segera menyelesaikan kebijakam repository agar UPT Pusat Data dan Pengembangan 

IT dapat melaksanakan pengawalan sistem integrasi Perpustakaan Unisnu yang full 

daring/online; 

2. Perpustakaan Unisnu Jepara menyelaraskan Renstra perpustakaan dengan Renstra 

Unisnu Jepara dan menjadikan renstra tersebut sebagai acuan perencanaan kegiatan; 

3. Pembenahan dokumentasi dan pencatatan kegiatan di perpustakaan; 

4. Membangun kerjasama dengan Prodi, Fakultas, dan lembaga-lembaga, serta UPT di 

Unisnu dalam pengembangan akademik dan perpustakaan; 

5. Melakukan monev pelaksanaan kebijakan di perpustakaan; 

6. Melakukan survey dampak pelayanan terhadap pengembangan akademik di Unisnu, 

dan 

7. Meningkatkan pelayanan perpustakaan berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna 

terhadap layanan perpustakaan. 
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Lampiran 1. Rekap Temuan Audit Perpustakaan 

 


