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I. Visi dan Misi 

Visi ITG  

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan 

luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030. 

 

Misi ITG 

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan 

yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdi bagi kepentingan 

bangsa dan kemanusiaan. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang 

berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar 

pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 

II. Rasional Standar Perpustakaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan 

dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan 

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan 

tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan 

meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.  

 

Layanan Perpustakaan merupakan bagian penting dalam mendukung suasana akademik. 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa Standar 

Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi mencakup: 

1. Standar koleksi perpustakaan; 

2. Standar sarana dan prasarana perpustakaan; 

3. Standar pelayanan perpustakaan; 

4. Standar tenaga perpustakaan; 

5. Standar penyelenggaraan perpustakaan; dan 

6. Standar pengelolaan perpustakaan. 

 

Berkaitan dengan hal tersebut maka ITG memandang penting untuk menetapkan 

Standar Perpustakaan guna memberikan pedoman yang jelas terhadap pemenuhan 

fasilitas yang mendukung suasana akademik. 
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Adapun tujuan dari Standar Perpustakaan adalah: 

1. Sebagai acuan utama pengelolaan perpustakaan guna mewujudkan visi dan misi 

institusi;  

2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam pengelolaan perpustakaan yang 

bermutu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab.  

 

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Perpustakaan 

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar 

Perpustakaan adalah: 

1. Rektor ITG;  

2. Wakil Rektor II ITG; 

3. Kepala Perpustakaan;  

4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); 

5. Dosen. 

 

IV. Definisi Istilah 

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah 

standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

2. Standar Perpustakaan merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan 

perpustakaan. 

3. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak 

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi. 

4. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi baik dalam bentuk tercetak atau non 

cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai informasi 

pendidikan yang dapat dihimpun, diolah dan dilayankan kepada pengguna. 

5. Pelayanan perpustakaan adalah pemberian jasa atau layanan informasi pustakawan 

kepada para pemustaka (pengguna perpustakaan). 

6. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang perpustakaan 

yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan dibidang 

perpustakaan. 

7. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yang perseorangan, kelompok orang, 

masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan di perpustakaan. 

8. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik 

dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau 

seni. 

9. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 
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10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik 

informasi. 

 

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Perpustakaan 

No. Isi Standar Indikator 

1 Terpenuhinya usulan 

pengayaan bahan pustaka 

dari PS, dosen dan 

mahasiswa 

95% usulan pengayaan pustaka dari Jurusan/ 

PS, dosen dan mahasiswa dapat terpenuhi 

2 Perpustakaan harus 

menyediakan sarana dan 

prasarana yang nyaman bagi 

pemustaka 

Tersedianya kursi dan meja baca pengunjung, 

kursi dan meja kerja pustakawan, meja 

sirkulasi, dan meja multimedia, air conditioner  

 

3 

Perpustakaan harus 

mengembangkan layanan 

perpustakaan berbasis 

teknologi informasi dan 

komunikasi 

 

Tersedianya sistem database secara elektronik 

Tersedianya akses terhadap jurnal online dan 

repository online 

4 Kepala perpustakaan harus 

memiliki kualifikasi dan 

kompetensi yang relevan 

Kualifikasi kepala perpustakaan minimal 

memiliki jenjang pendidikan Strata Dua (S2) di 

bidang Ilmu Perpustakaan atau Strata Dua di 

bidang Sistem Informasi yang telah 

memperoleh sertifikat pendidikan di bidang 

ilmu perpustakaan dari lembaga pendidikan 

yang terakreditasi 

5 Perpustakaan harus 

memiliki jadwal layanan 

yang jelas 

Tersedianya jadwal layanan perpustakaan 

sekurang-kurangnya empat puluh dua jam per 

minggu, minimal 6 (enam) hari kerja per 

minggu 

6 Perpustakaan harus 

memiliki pedoman shelving 

koleksi pustaka 

Tersusunnya dengan baik koleksi pustaka 

berupa buku, artikel dan karya tulis sivitas 

akademika (skripsi, jurnal, laporan penelitian) 

7 Perpustakaan harus 

memiliki menyediakan 

koleksi Pustaka di 

Jumlah koleksi buku teks yang sesuai bidang 

ilmu dengan tahun terbitan lima tahun terakhir 

minimal 100 (seratus) judul per program studi 
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No. Isi Standar Indikator 

perpustakaan yang uptodate Jumlah koleksi skripsi dengan tahun terbitan 

tiga tahun terakhir minimal 200 (dua ratur) 

judul per program studi; 

Jumlah jurnal ilmiah nasional yang sesuai 

bidang dengan tahun terbitan 3 (tiga) tahun 

terakhir minimal ≥ 3 (tiga) judul per program 

studi dengan nomor lengkap 

Jumlah jurnal imiah internasional yang sesuai 

bidang ilmu dengan tahun terbitan 3 (tiga) 

tahun terakhir minimal ≥ 2 (dua) judul per 

program studi dengan nomor lengkap 

Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang 

ilmu dengan tahun terbitan 3 (tiga) tahun 

terakhir minimal > 6 (enam) judul per program 

studi 

 

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Perpustakaan 

1. Mensosialisasikan kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi 

standar perpustakaan.  

2. Menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap, meliputi: buku teks, referensi, 

jurnal dan sumber pengetahuan lain, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. 

3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pengembangkan sistem pelayanan 

perpustakaan berbasis teknologi informasi. 

4. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar 

perpustakaan. 

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar perpustakaan. 

6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil 

evaluasi.  

 

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Perpustakaan 

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan pedoman: 

1. Statuta Institut Teknologi Garut; 

2. Rencana Strategis Institut Teknologi Garut; 

3. Program Kerja Perpustakaan; 

4. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.  

 

VIII. Referensi 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
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3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  

4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 

204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.  

5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030. 

6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang 

Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025. 

 

 

 

 

  


