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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat,

globalisasi informasi dan perkembangan di segala bidang merupakan

tuntutan dan tantangan sekaligus peluang bagi Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi (STIA) LPPN Padang dalam melaksanakan pengembangan

serta membangun sistem informasi di perpustakaan.

Pada era teknologi, perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) telah merubah gaya penciptaan, pendistribusian, dan

penyerapan informasi. umumnya berdampak pada perubahan,

perkembangan ragam sumber informasi, jenis kebutuhan informasi, dan

cara mendapatkan informasi. Informasi terekam tidak lagi hanya

diproduksi secara tercetak di sisi lain, perpustakaan sebagai pusat sumber

informasi mengakuisisi, mengkoleksi, mengolah, dan mendesimenasikan

informasi.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Perpustakaan Sekolah Tinggi

Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang 2012-2016 ini disusun.

Penyusunan bertujuan untuk menetapkan acuan dalam pencapaian tujuan

bersama Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN

Padang. Acuan bisa dipakai dalam pelaksanaan tugas, pedoman dalam

pengembangan berbagai sumber daya, penetapan kebijakan, dan

pemecahan masalah.

Dalam Undang undang Nomor 43 tahun 2007 tentang

Perpustakaandisebutkan bahwa setiap perguruan tinggi menyelenggarakan

perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan

memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
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B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya

Cetak dan Karya Rekam.

4. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang Tahun

2015 BAB VIIISusunan Organisasi Pasal33Bagian 13Unit

Pelaksanaan Teknis Perpustakaan.
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BAB II

VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi Perpustakaan STIA LPPN Padang

1. Visi

Menjadi Perpustakaan yang dapat menyediakan informasi-

informasi sebagai pusat pengetahuan dalam mendukung

penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

2. Misi

a. Menjadikan perpustakaan sebagai perpustakaan yang mampu

menjadi penghubung utama antara sumber informasi dengan

pemustaka.

b. Menyediakan dan melayani informasi secara cepat, aktual dan

relevan.

c. Meningkatkan mutu layanan dan prasana untuk mewujudkan

lingkungan akademik yang sehat dan memikat agar dapat

dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika.

B. Tujuan

Menjadikan perpustakaan sebagai pusat layanan informasi dalam

mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat. Serta menunjang pendidikan dan penelitian bermutu yang

dilakukan melalui keunggulan jasa layanan serta akses yang inovatif dan

efektif terhadap sumber informasi.



4

4

BAB III

ANALISIS SITUASI

A. Situasi Internal

1.Kekuatan

a. Kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan sistem infprmasi

yang terintegrasi di seluruh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

(STIA) LPPN Padang.

b. Kebijakan perguruan tinggi yang memberikanmandat kepada

perpustakaan untuk menetapkan target kinerja, merencanakan

kegiatan dan anggaran bagi terselenggaranya layanan perpustakaan

yang mendukung pencapai visi dan misi perguruan tinggi.

c. Memiliki SDM perpustakaan dengan kualifikasi akdemik yang

sesuai dengan bidangnya.

d. Pelayanan perpustakaan yang prima sehingga memudahkan

pemustaka dalam menelusur informasi.

2.Kelemahan

a. Ukuran gedung perpustakaanyang belum memadai.

b. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan.

c. Kurangnya minat baca civitas akademika sehingga kurangnya

pemanfaatan sumber daya informasi di perpustakaan.

d. Jumlah koleksi yang belum memadai berdasarkan jurusan yang ada

di  Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang.

B. Situasi Eksternal

1. Peluang

a. Jaringan kerjasama antar perpustakaan perguruan tinggi di terbuka

lebar.
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b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi

peluang diciptakannya beragam aplikasi yang dapat meningkatkan

layanan perpustakaan.

c. Menjamurnya lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi Ilmu

Perpustakaan sehingga kompetisi rekrutmen pustakawan semakin

tinggi, meningkatkan kualitas SDM yang akan direkrut.

d. Ilmu kepustakawanan yang selalu berkembang memberikan bekal

dan wawasan sebagai modal pengembangan Perpustakaan Sekolah

Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang.

e. Teknologi Informasi & Komunikasi yang semakin canggih

sehingga memungkinkan pengembangan dan perbaikan layanan di

perpustakaan.

2. Ancaman

a. Meningkatnya biaya langganan dan penyediaan sumber informasi

sehingga memerlukan tersedianya anggaran yang besar dan

berkesinambungan.

b. Semakin berkembangnya sistem informasi open source yqang lebih

mudah digunakan, sehingga bisa menghambat terintegrasinya sistem

informasi yang ada.

C. Strategi Umum

Berdasarkan situasi internal dan eksternal yang telah dipaparkan

diatas, strategi  umum ynag akan digunakan untuk men capai tujuan yaitu:

a. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung

Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN

Padang.

b. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dibidang

perpustakaan  yang profesional dan berkualitas.

c. Mengembangkan minat baca  kepada civitas akademikSekolah Tinggi

Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang.
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d. Pengembangan jejaring kerjasama perpustakaan serta penguatan

kemitraan dengan pemustaka.
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BAB IV

SASARAN DAN  PROGRAM KERJA

Tujuan Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN

Padang yaitu menjadikan perpustakaan sebagai pusat layanan informasi

dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat. Serta menunjang pendidikan dan penelitian bermutu yang

dilakukan melalui keunggulan jasa layanan serta akses yang inovatif dan

efektif terhadap sumber informasi.

No. Sasaran Program

a. 1. b. Menyediakan koleksi buku yang

relevan dengan mata kuliah.

1. Penambahan koleksi

perpustakaan yang sesuai

dengan kebutuhan civitas

akademika.

2. Survey kebutuhan buku

wajib yang digunakan pada

setiap jurusan dan mata

kuliah.

3. Sosialisasi dan promosi

koleksi perpustakaan.

c. 2. d. Terpeliharanya koleksi

perpustakaan yang bernilai bagi

pengembangan ilmu

pengetahuan.

1. Melakukan penyiangan dan

penyusutan koleksi secara

berkala.

2. Perawatan koleksi yang

berkelanjutan.

e. 3. f. Tersedianya gedung  dan

perlengkapannya yang

memadai, sehingga bisa

meningkatkan pertumbuhan

1. Penyediaan gedung dan

fasilitas perpustakan yang

memadai.

2. Pemasangan kamera CCTV
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jumlah pengunjung. untuk memonitor aktifitas

pengunjung dan

menciptakan rasa aman.

g. 4. h. Meningkatkan kualitas jasa

pelayanan kepada pemustaka.

1. Mengadakan user education

2. Mengirimkan staff untuk

mengikuti pelatihan tentang

kualitas pelayanan.

i. 5. j. Terbukanya kesempatan yang

luas bagi SDM perpustakaan

untuk pengembangan diri dan

peningkatan kompetensi.

Memfasilitasi SDM

perpustakaan untuk

mengembangkan potensi

optimalnya melalui

pelatihan atau seminar

ditingkat lokal maupun

nasional.

k. 6. l. Mengembangkan aplikasi

SLIMS di perpustakaan.

1. Sosialisasi penggunaan dan

pemanfaatan aplikasi SLIMS

kepada pemustaka agar

memudahkan pemustaka

dalam penelusuran atau temu

kembali informasi.
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BAB V

POKOK-POKOK DAN TAHAPAN PENCAPAIAN

RENCANA STRATEGIS

Pokok-pokok rencana strategis Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi (STIA) LPPN Padang yang dijabarkan tahapan pencapaiannya

selama kurun waktu 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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POKOK-POKOK DAN TAHAPAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS

PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) LPPN PADANG

TAHUN 2012-2016

No. Sasaran Program Baseline

Target Pencapaian

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

1. Menyediakan koleksi buku yang

relevan dengan mata kuliah.

1. Penambahan koleksi

perpustakaan yang sesuai

dengan kebutuhan civitas

akademika.

2. Survey kebutuhan buku

wajib yang digunakan pada

setiap jurusan dan mata

kuliah.

3. Sosialisasi dan promosi

koleksi perpustakaan.

50

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

50

√

√
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m. 2. n. Terpeliharanya koleksi

o. perpustakaan yang bernilai bagi

pengembanganilmu

pengetahuan.

1. Melakukan penyiangan dan

penyusutan koleksi secara

berkala.

2. Perawatan koleksi yang

berkelanjutan.

√

-

√

-

√

-

√

-

√

√

3. 3. 4. Tersedianya gedung  dan

perlengkapannya yang

memadai, sehingga bisa

meningkatkan pertumbuhan

jumlah pengunjung.

1. Penyediaan gedung dan

fasilitas perpustakan yang

memadai.

2. Pemasangan kamera CCTV

untuk memonitor aktifitas

pengunjung dan

menciptakan rasa aman.

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

3. 4. 4. Meningkatkan kualitas jasa

pelayanan kepada pemustaka.

1. Mengadakan user education

2. Mengirimkan staff untuk

mengikuti pelatihan tentang

kualitas pelayanan.

-

√

-

√

-

√

-

√

√

√
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3. 5. 4. Terbukanya kesempatan yang

luas bagi SDM perpustakaan

untuk pengembangan diri dan

peningkatan kompetensi.

Memfasilitasi SDM

perpustakaan untuk

mengembangkan potensi

optimalnya melalui

pelatihan atau seminar

ditingkat lokal maupun

nasional.

√ √ √ √ √

5. 6. 6. Mengembangkan aplikasi

SLIMS di perpustakaan.

Sosialisasi penggunaan dan

pemanfaatan aplikasi SLIMS

kepada pemustaka agar

memudahkan pemustaka

dalam penelusuran atau temu

kembali informasi.

- √ √ √ √
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BAB VI

PENUTUP

Dokumen renstra perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)

LPPN Padang ini dibuat untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai

dengan tuntutan perubahan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat eksternal

maupun internal. Renstra ini merupakan upaya perpustakaan untuk

menggambarkan peta permasalahan, titik kelemahan, peluang, tantangan dan

kekuatan yang ada di perpustakaan.

Dengan adanya renstra ini diharapkan Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu

Administrasi (STIA) LPPN Padang memiliki pedoman yang dapat dijadikan

penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, sasaran program, sehingga visi dan misi

Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LPPN Padang dapat

terwujud dengan baik.

Dengan demikian renstra yang telah dirumuskan ini bersifat terbuka dapat

dirubah dandikembangkan secara periodik sesuai dengan kebutuhan perpustakaan

dan situasi lingkungan yang senantiasa berubah dan berkembang.

Kami berharap usulan rencana strategis ini mempunyai nilai manfaat bagi

perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perpustakaan

perguruan tinggi.


