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Disusun oleh Noor Athiyah, 

PENDAHULUAN 

Go to the meadows, go to the garden, go to the woods. Open your eyes! 

— Albert Hofmann 

Mengutip istilah Augustine Birrel: Library is not made, it grows, UPT Perpustakaan UMK juga 
harus tumbuh. Pelayanan memuaskan dengan mengimbangi kebutuhan, gaya hidup, dan 
metode pencarian informasi pemustakanya harus diusahakan.  

Kepesatan perkembangan teknologi informasi menuntut perpustakaan beradaptasi dengan 
cepat pula. Mengiringi Web 1.0, Web 2.0, Web. 3.0, muncul Library 1.0, Library 2.0, library 3.0. 
Sekarang pun, ketika era industry 4.0, web 4.0, perpustakaan menyesuaikan diri menjadi library 
4.0. 

Secara internal, UPT Perpustakaan UMK sudah mendapatkan kepercayaan menjadi pusat 
informasi sumber daya informasi ilmiah. Mendeposit, mengadakan, mensosialisasikan dan 
mendiseminasikan sumber daya ilmiah sudah bisa dilaksanakan oleh UPT Perpsutakaan UMK 
secara lebih cepat dan tepat. 

Perkembangan selanjutnya tidak terbatas pada tugas ini, namun juga komunikasi ilmiah yang 
semakin massif, cepat, dan tak terbatas waktu dan tempat. Jika ingin mendukung sivitasnya 
maju dalam keilmupengetahuanan dan persaingan global, wajib bagi UPT Perpustakaan UMK 
untuk memberikan sarana yang memampukan sivitas akademika UMK untuk menjalin 
kounikasi iliah secara global, lebih cepat, dan actual. 

Memperhatikan urgensi akomodasi kebutuhan tersebut, Rencana Strategis UPT Perpustakaan 
UMK 2018 - 2022 ini disusun. Penyusunan bertujuan untuk menetapkan acuan dalam 
pencapaian tujuan bersama UPT Perpustakaan UMK. Acuan bisa dipakai dalam pelaksanaan 
tugas, pedoman dalam pengembangan berbagai sumber daya, penetapan kebijakan, dan 
pemecahan masalah. Dengan demikian, diharapkan, pihak pimpinan, manajemen, dan staf bisa 
bersinergi secara terarah menuju visi UPT Perpustakaan UMK  5 tahun mendatang.   

https://todayinsci.com/H/Hofmann_Albert/HofmannAlbert-Quotations.htm
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SEJARAH UPT PERPUSTAKAAN UMK 

Didirikan pada tanggal 12 Juni 1980, bersamaan dengan lembaga induknya, Perpustakaan Pusat 
Universitas Muria Kudus sejak awal berkomitmen mendukung kegiatan akademik Universitas 
Muria Kudus (UMK). Berdiri dengan nama Perpustakaan Pusat, pada tahun 2001 unit ini 
menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan. Bermula dari pengelolaan dua orang staf, 
dan berkembang menjadi 6 orang pada tahun 2000, mendapatkan dua orang pustakawan 
pertamanya pada 2009, kini UPT Perpustakaan dijalankan oleh 6 orang pustakawan, 4 tenaga 
teknis dan 9 mahasiswa magang. 
 
Selama perjalanannya, UPT Perpustakaan telah tiga kali berpindah lokasi. Lokasi pertama 
adalah di gedung 1 lantai yang terletak di tengah-tengah UMK. Gedung tersebut sekarang 
dimanfaatkan oleh UPT Mata Kuliah Umum. Lokasi kedua, mulai tahun 2001, adalah di gedung 
dua lantai di bagian timur UMK (sekarang gedung UKM). Dan pada tahun 2007, UPT 
Perpustakaan berpindah ke Gedung 3 lantai dengan lokasi strategis, yakni tepat di depan area 
parkir UMK dan lurus dengan pintu gerbang utama. 

Keorganisasian (manajemen) PP-UMK mulai dibenahi pada 1984, di bawah pimpinan Drs. 
Soegito MW (alm). Sejak tahun tersebut sampai dengan 2000, PP-UMK mengalami 3 kali 
pergantian pimpinan. Secara berurutan, mereka adalah Drs. Edi Sardjono (1986 – 1991), Drs. 
Sukiman (1991 – 1995), Pjs Ka Bag. Perpustakaan (1996 – 2000).  

Pada 2001, PP-UMK  berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas 
Muria Kudus (UPT Perpustakaan UMK). Di bawah pimpinan Drs. Syafe’i, M. Pd. (2001 – 2008) 
dan Dra. Sutarti, SE, MM (2008 - 2013), UPT Perpustakaan UMK mempersiapkan diri 
mengemban paradigma baru layanan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Dengan pijakan kuat 
periode kepemimpinan sebelumnya, Kepala UPT Perpustakaan; Noor Athiyah, S. S., M. Hum. 
(2013 - …) melanjutkan perjuangan menghadapi revolusi digital yang sangat dinamis. 

 
Pada awal berdirinya, Perpustakaan ini hanya memiliki 442 judul (1165 eksemplar) buku 
(koleksi tercetak). Peningkatan koleksi secara signifikan terjadi mulai tahun 2001, ketika 
angaran pengadaan naik 3 kali lipat. Berlanjut pada hibah PHKI A pada tahun 2008 dan PHKI B 
pada 2012, bantuan dari The Asia Foundation (2015 – 2018), UPT Perpustakaan UMK semakin 
kaya koleksi cetak.  

Pada tahun 2010, koleksi digital hasil produksi UMK sendiri (koleksi abu-abu) mulai 
dikumpulkan. Pada tahun 2012, koleksi abu-abu tersebut yang terdiri dari skripsi, laporan 
penelitian, artikel, dsb mulai dilayankan melalui Repositori UMK 
(www.eprints.umk.ac.id).  Repositori ini pada Juli 2014 mendapatkan peringkat 17 nasional 
versi Webometrics, peringkat 4 Repositori PTS Se-Indonesia dan peringkat 2 Repositori PTS di 
Jawa Tengah.  

Layanan (sirkulasi) dengan sistem tertutup (pemustaka melihat daftar buku/ katalog, petugas 
mencarikan bukunya) bertahan sampai dengan tahun 1999. Setelah itu, sistem layanan terbuka 
diimplementasikan. Pemustaka bisa melakukan swa-layan; melihat katalog dan mengakses 
bukunya sendiri. Sampai dengan tahun 2010, katalog yang dilihat berupa katalog kartu. Mulai 
akhir tahun 2010, katalog online sudah bisa dinikmati oleh pemustaka. Kini, tidak hanya 
layanan sirkulasi dan keanggotaan, pemustaka juga bisa menikmati layanan referensi, skripsi, 
media sosial, dan beragam layanan online. 
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Setelah sistem layanan manual dijalankan selama 27 tahun, mulai 2007, secara bertahap UPT 
Perpustakaan UMK mengadopsi sistem layanan terotomasi. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi, mulanya pengolahan koleksi dilaksanakan secara otomasi dengan software 
Pustaka Pro. Pada tahun 2009, konversi sistem dilakukan dan sistem informasi gtPustaka mulai 
digunakan. Berawal dari sistem pengolahan, peluncuran katalog online, sampai kemudian 
layanan keanggotaan bisa dilakukan secara terkomputerisasi pada tahun 2011. 

Selain sistem informasi Perpustakaan yang terotomasi, UPT Perpustakaan juga memanfaatkan 
beberapa platform untuk layanan. Platform-platform tersebut adalah Eprints untuk Repositori 
UMK, Open Journal System untuk Penerbitan Jurnal UMK, Turnitin untuk deteksi plagiat, 
Kubuku untuk layanan koleksi buku elektronik, dan Java untuk Website Perpustakaan. 
 
Informasi mengenai fasilitas, layanan dan beragam kegiatan UPT Perpustakaan bisa diakses 
melalui www.perpustakaan.umk.ac.id. Untuk mendapatkan informasi terbaru dengan cepat, 
pemustaka dipersilahkan untuk menambahkan teman UPTPerpustakaanUMK di Facebook dan 
mengikuti @PerpustakaanUMK di Twitter serta @PerpusUMK di Instagram. 

Selain UPT Perpustakaan, UMK juga dilengkapi dengan Perpustakaan-perpustakaan Program 
Studi yang focus pada bahan pustaka untuk pengembangan bidang ilmu masing-masing. 
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STRATEGI PENGEMBANGAN 

Pada dokumen Visi dan Misi UPT Perpustakaan UMK, disebutkan beberapa tujuan yang ingin 
dicapai. Berdasarkan tujuan tersebut, dan analisa SWOT di atas, strategi pengembangan 
disusun. Bagian ini menjabarkan strategi pencapaian objektif-objektif yang dimiliki oleh tujuan 
tersebut.  

Setiap tabel objektif meliputi kolom strategi, langkah aksi, tahun pelaksanaan dan atau target 
penyelesaian, dan indikator keberhasilan. Strategi menegaskan kegiatan yang perlu dilakukan, 
langkah aksi menunjukkan bentuk terinci kegiatan tersebut.  

Tahun menunjukkan rencana waktu kegiatan tersebut dimulai, dilaksanakan, dan target waktu 
penyelesaian. Untuk beberapa kegiatan, dicantumkan frekuensi kegiatan. Jika kegiatan tersebut 
bersifat rutin, maka keterangan yang dicantumkan adalah berkesinambungan. 

Indikator keberhasilan menggambarkan tanda suatu kegiatan bisa dinyatakan berhasil 
dilaksanakan. Cara mengendalikannya ditunjukkan pada kolom evaluasi yang menjabarkan 
metode dan waktu serta frekuensi evaluasi. 

TUJUAN 

1. Secara proaktif berkomunikasi dengan sivitas akademika UMK untuk meningkatkan 

layanan secara berkelanjutan. 

2. Mendukung penguatan dan peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat melalui layanan perpustakaan. 

3. Memilih, mengadakan, melestarikan dan menyajikan akses terhadap bahan pustaka secara 

luas, tercetak maupun digital.  

4. Melaksanakan kolaborasi dan rekanan dengan pemangku kepentingan dari dalam maupun 

luar Universitas Muria Kudus. 

5. Teknologi informasi dan komunikasi: membangun infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi yang mendukung pemenuhan misi perpustakaan. 

6. Mewujudkan pustakawan dan staf yang terampil, kompeten, kolaboratif, berkomitmen, dan 

siap menghadapi perubahan di era global. 

7. Menyajikan sarana bertukar gagasan bagi sivitas dalam memproduksi hal positif bagi 

masyarakat. 
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OBJEKTIF 

OBJEKTIF DARI TUJUAN 1 

1.  MELIBATKAN SIVITAS DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI 
LAYANAN 

 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Melaksanakan survei 
terukur 

Melaksanakan 
survei dalam 
identifikasi 
kebutuhan bahan 
pustaka dan 
kebutuhan layanan 
lain 

√ √ √ √ √ Survei, 
laporan, dan 
tindak 
lanjutnya 
terlaksana 
dan 
terdokumenta
si  

 Melaksanakan 
survei terukur 
dalam evaluasi 
pemanfaatan 
layanan  

√ √ √ √ √ Survei, 
laporan, dan 
tindak 
lanjutnya 
terlaksana 
dan 
terdokumenta
si 

Melaksanakan 
wawancara/ diskusi 
kelompok terfokus 

Melaksanakan 
wawancara/ diskusi 
kelompok terfokus 
dalam identifikasi 
kebutuhan bahan 
pustaka dan 
kebutuhan layanan 
lain 

  √  √ Wawancara/ 
diskusi, 
laporan, dan 
tindak 
lanjutnya 
terlaksana 
dan 
terdokumenta
si 

 Melaksanakan 
wawancara/ diskusi 
kelompok terfokus 
dalam evaluasi 
pemanfaatan 
layanan  

  √  √ Wawancara/ 
diskusi, 
laporan, dan 
tindak 
lanjutnya 
terlaksana 
dan 
terdokumenta
si 
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2. AKTIF KOMUNIKASI MELALUI DUNIA MAYA 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Aktif menyampaikan 
informasi di dunia 
maya 

Melakukan 
pengelolaan 
website yang 
menyajikan 
informasi layanan 
secara aktual 

√ √ √ √ √ Minimal 2 kali 
dalam 
sebulan 

 Melakukan 
pengelolaan media 
sosial untuk 
menyajikan 
informasi layanan 
dan event lain 
secara aktual 

√ √ √ √ √ Minimal 2 kali 
dalam 
sebulan 

 Aktif menerima dan 
merespon email  

√ √ √ √ √ Setiap email 
yang diterima 
terespon dan 
tedokumenta
si 

 Aktif menerima dan 
merespon 
pertanyaan dan 
komunikasi lain 
melalui media 
social 

√ √ √ √ √ Setiap 
komentar dan 
pesan 
langsung 
yang diterima 
terespon dan 
tedokumenta
si 

 

OBJEKTIF DARI TUJUAN 2 

1. MEWUJUDKAN MANAJEMEN DAN TATA KELOLA YANG HANDAL 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Menyusun 
perencanaan 

Menyusun rencana 
kerja jangka 
menengah 

  √   Tersusun 

 Menyusun rencana 
operasional 

√ √ √ √ √ Tersusun 
Desember  

Melaksanakan 
manajemen mutu 

Menyusun/ 
merevisi dokumen 
mutu 

√ √ √ √ √  

 Mengevaluasi √ √ √ √ √  
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dokumen mutu 

Melaksanakan 
manajemen rekod 

Implementasi 
sistem informasi 
manajemen rekod 

  √   Sistem 
informasi 
terimplement
asi dan siap 
digunakan 

        

Melaksanakan tata 
kelola keuangan yang 
akuntabel 

Implementasi 
sistem informasi 
keuangan 

  √   Sistem 
informasi 
terimplement
asi dan siap 
digunakan 

Melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi 

Dimonev oleh 
Badan Penjaminan 
Mutu UMK  

  1x 1x 1x Terlaksana 
dan ada 
berita acara 

 Mengevaluasi 
rencana strategis. 

   √  Evaluasi 
terlaksana 
dan 
terdokumenta
si dalam 
bentuk 
laporan 

 Mengevaluasi 
rencana kerja 
jangka menengah 

   √  Terlaksana 
Juni 

 Mengevaluasi 
rencana 
operasional 

2x 2x 2x 2x 2x Terlaksana 
Juni dan 
Desember 

 

2. MEMBERIKAN LAYANAN BERBASIS KEBUTUHAN PEMUSTAKA 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Identifikasi 
berkesinambungan 
terhadap kebutuhan 
informasi pemustaka 

Menyediakan buku 
dan formulir 
permohonan bahan 
pustaka 

√ √ √ √ √ buku terisi, 
formulir 
disebar dab 
kembali 
sesuai 
proporsi 

 Menyediakan 
formulir online 
permohonan bahan 
pustaka 

√ √ √ √ √ terlaksana 

 Mengedarkan 
formulir 
pemesanan bahan 
pustaka untuk 
dosen 

√ √ √ √ √ terlaksana 
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 Secara aktif 
mencari tahu dan 
mendistribusikan 
katalog sumber-
sumber informasi 
baru yang tersedia 
di pasar 

√ √ √ √ √ buku terbitan 
terkini yang 
sesuai 
kebutuhan 
ProgDi 
teridentifikasi 

 Mempelajari jenis 
dan perkembangan 
sumber informasi 
baru yang sesuai 
dengan kebutuhan 
Program Studi di 
UMK 

√ √ √ √ √ terlaksana 

Memberikan ruang 
aspirasi bagi 
pengembangan 
layanan perpustakaan 

Memberikan sarana 
“kritik-saran” bagi 
pemustaka 

√ √ √ √ √ terlaksana on 
site maupun 
online 

 Menggelar audiensi 
dengan sivitas 
akademika UMK 
melalui forum 
kekeluargaan 

√ √ √ √ √ terlaksana 
berkala, min. 
6 bulan sekali 

 Menyimak dan 
menyerap keluhan 
dan apresiasi 
pemustaka yang 
dikomunikasikan 
langsung di meja 
layanan 

√ √ √ √ √ Terlaksana 

Memberikan layanan 
yang ramah, responsif, 
komunikatif, cekatan 
dan hangat. 
 

Membekali staf 
dengan ketrampilan 
pelayanan dan 
komunikasi dengan 
pemustaka 

√ √ √ √ √ 6 bulan sekali 

 Merespon cepat 
keluhan dari 
pemustaka 

√ √ √ √ √ 6 bulan sekali 

 

3.  MENYAJIKAN RUANGAN YANG REPRESENTATIF, NYAMAN, DAN AMAN UNTUK 
BELAJAR, DISKUSI, DAN MENGEKSPLOITASI KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Menambah & menata 
ruang layanan 

Meremajakan 
desain dan tata 
ruang berdasarkan 

√ √  √ √ Gedung dan 
ruang layanan 
dengan 
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ragam layanan dan 
kebutuhan 
pemustaka  

desain baru 
berbasis 
pemustaka 
berkarakter 
kolaboratif 

 Menempati Gedung 
lain yang lebih 
sesuai untuk 
layanan 
perpustakaan 

   √ √ 

 Menyediakan ruang 
pertemuan/ diskusi 
dengan sarana 
audio visual yang 
mumpuni 

    √ 

Menyajikan arus lalu 
lintas yang 
memudahkan 
pemustaka 

Mengatur desain 
yang efektif bagi 
lalu lintas 
pemustaka 

√   √  Terlaksana, 
layanan 
mudah 
diakses dan 
nyaman  Menyajikan meja 

layanan yang 
mudah diakses  

√   √  

 

4. MENAWARKAN KEMUDAHAN PENCARIAN DAN AKSES TERHADAP SUMBER 
INFORMASI SERTA KEMUDAHAN PEMANFAATAN BERBAGAI LAYANAN 
PERPUSTAKAAN 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Melaksanakan 
kegiatan sosialisasi 
layanan perpustakaan  

Mengembangkan 
situs 
Perpustakaan.umk.
ac.id menjadi 
informatif dan 
holistik 

√ √ √ √ √ Situs banyak 
diakses dan 
mendapatkan 
respon bagus 

 Mengkomunikasika
n layanan dan 
informasi kegaitan 
baru dan lama 
melalui baliho, 
brosur, leaflet. 

√ √ √ √ √  

 Membuat 
merchandise 
perpustakaan yang 
murah meriah dan 
informatif 

√ √ √ √ √  

 Menyusun dan 
mendistribusikan 
buku elektronik 
panduan pemustaka 

  √ √ √  
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 Menerbitkan 
Newsletter 

   √ √  

Melaksanakan 
kegiatan pendidikan 
pengguna  

Memberikan kelas 
pendidikan 
pengguna yang 
berkaitan dengan 
literasi informasi 
dan cara 
pemanfaatan 
layanan 
perpustakaan 

√ √ √ √ √  

 Memberikan 
informasi yang 
sesuai untuk setiap 
pemustaka yang 
bertanya mengenai 
berbagai layanan 
perpustakaan 

√ √ √ √ √  

 Memberikan kelas 
dan konsultasi 
literasi pemustaka 
sesuai kebutuhan 
dan permintaan 
pemustaka 

 √ √ √ √  

 Menginformasikan 
tips dan trik 
pemanfaatan 
layanan 
perpustakaan 
melalui berbagai 
media 

√ √ √ √ √  

Menyediakan sarana 
akses informasi 
koleksi dan informasi 
lain 

Menyediakan 
katalog online 
dalam berbagai 
platform 

√ √ √ √ √ Katalog 
online bisa 
diakses 

 Meneydiakan 
informasi akses 
informasi dari luar 
koleksi 
perpustakaan 

√ √ √ √ √ Daftar link 
dan gateway 
ke sumber 
informasi 
elektronik 
tersedia 
melalui 
website 
Perpustakaan 
dan bisa 
diakses 
secara online, 
diperbaharui 
per semester 

 Menyediakan 
sarana komputer 

√ √ √ √ √ Komputer 
katalog 
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katalog online tersedia di 
berbagai 
sudut di 
perpustakaan 

 Menyediakan 
sarana komputer 
akses jurnal, buku, 
dan referensi 
elekstonik 

√ √ √ √ √  

 

OBJEKTIF DARI TUJUAN 3 

1. MENGHIMPUN BERAGAM SUMBER INFORMASI DIGITAL MAUPUN CETAK 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Melaksanakan 
pengadaan koleksi 

Mengadakan 
koleksi buku cetak 
dan elektronik 

√ √ √ √ √ Koleksi 
tersedia 
sesuai 
kebutuhan Mengadakan 

koleksi jurnal cetak 
dan elektronik 

√ √ √ √ √ 

Mengadakan 
koleksi multimedia 

√ √ √ √ √ 

Mengadakan 
koleksi referensi 
dan elektronik 

√ √ √ √ √ 

 

2. MENJADI PUSAT PENYIMPANAN DAN PENYAJIAN KARYA PENELITIAN, 
PENGABDIAN, BAHAN AJAR, SEMINAR, DAN BERBAGAI KEGIATAN SIVITAS 
AKADEMIKA UMK 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Melaksanakan deposit 
karya lokal 

Menghimpun karya 
tugas akhir, skripsi, 
dan thesis 
mahasiswa 

√ √ √ √ √ 99 % karya 
sivitas 
terdeposit 

 Menghimpun karya 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat dosen 

√ √ √ √ √ 

 Menghimpun 
terbitan jurnal 
ProgDI dan 

√ √ √ √ √ 
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Universitas 

 Menghimpun 
materi kuliah, 
materi seminar, 
prosiding 
konferensi, buku, 
dsb. produksi 
sivitas UMK 

  √ √ √ 

Mengemas ulang 
informasi dari karya 
lokal 

Menyusun abstrak 
karya lokal UMK 

  √ √ √  

 Menyusun indeks 
karya lokal UMK 

   √ √  

Mendisseminasikan 
karya lokal  

Mensosialisasikan 
karya lokal UMK 

√ √ √ √ √ Karya sivitas 
terunggah di 
Repositori 
UMK 

 Mengolah dan 
mengupload karya 
lokal ke Repositori 
UMK 

√ √ √ √ √ 

 

3. MENGELOLA DAN MEMELIHARA BAHAN PUSTAKA 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Mengolah koleksi Melaksanakan 
pengolahan koleksi 
buku, jurnal, 
multimedia, dan 
digital 

     Koleksi siap 
ditemukan 
sesuai dengan 
sarana temu 
kembalinya 

Memelihara bahan 
pustaka 

Melaksanakan stock 
opname 

√ √ √ √ √ Terlaksana, 
keberadaan 
dan kondisi 
koleksi 
teridentifikasi 

Memperbaiki 
koleksi rusak 

√ √ √ √ √ Koleksi siap 
digunakan 

Fumigasi √ √ √ √ √ Terlaksana 

Penyiangan √  √  √ Koleksi yang 
tidak 
dibutuhkan 
tersiangi 

 

4. MENYAJIKAN SARANA AKSES BAHAN PUSTAKA  

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 
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Menyajikan sarana 
prasarana akses 
koleksi 

Menyajikan 
komputer untuk 
akses koleksi 
elektronik 

√ √ √ √ √ Semua 
koleksi bisa 
diakses oleh 
pemustaka 

Menyajikan sarana 
prasarana akses 
koleksi multimedia 

√ √ √ √ √ 

Menyajikan sarana 
prasarana akses 
koleksi cetak 

√ √ √ √ √ 

 

OBJEKTIF DARI TUJUAN 4 

1. MELAKSANAKAN KEGIATAN BERSAMA UNIT DAN UNSUR LAIN DI UNIVERSITAS 
MURIA KUDUS 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Bekerjasama dengan 
unit lain dalam 
penyajian layanan 
dalam perpustakaan 

Pojok PKM  √ √ √ √ √ Semua 
koleksi bisa 
diakses oleh 
pemustaka 

Layanan Curhat   √    

Layanan Bahasa    √   

Bekerjasama dengan 
unit lain dalam 
pengembangan 
perpustakaan 

Melaksanakan 
progdi gathering 

 √  √   

Melaksanakan 
koordinasi dalam 
pengembangan 
perpustakaan 

√ √ √ √ √  

Bekerjasama dengan 
unit lain dalam 
penyajian layanan di 
luar perpustakaan 

Menyajikan layanan 
referensi di LPPM 

   √ √  

Bekerjasama dengan 
unit lain dalam 
peningkatan 
kompetensi tenaga 
perpustakaan 

Tes TOEFL dan 
pelatihan TOEFl 
untuk tenaga 
perpustakaan 

√  √ √   

 Pelatihan 
komunikasi untuk 
tenaga 
perpustakaan 

√  √  √  

 Pelatihan motivasi 
untuk tenaga 
perpustakaan 

   √ √  
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2. AKTIF DALAM ASOSIASI PERPUSTAKAAN DAN PROFESI PUSTAKAWAN 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Menjadi anggota 
asosiasi 

Menjadi anggota 
asosiasi 

√ √ √ √ √ Terdaftar 
sebagai 
anggota 

Aktif dalam kegiatan 
asosiasi 

Berpartisipasi aktif 
dalam kegiatan dan 
kepengurusan 
asosiasi  

√ √ √ √ √ Mengikuti 
kegiatan dan 
aktif sebagai 
pengurus 

 

3. BEKERJASAMA DAN BERKOLABORASI DENGAN INSTITUSI LAIN 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Menandatangani 
MoU/ naskah 
kesepahaman dengan 
pihak eksternal UMK 

Menandatangani 
MoU/ naskah 
kesepahaman 
dengan 
Perpustakaan lain 

√ √ √ √ √ Memiliki 
MoU/ naskah 
kesepahaman 
dengan 
Perpustakaan 
lain 

 Menandatangani 
MoU/ naskah 
kesepahaman 
dengan institusi lain 

√ √ √ √ √ Memiliki 
MoU/ naskah 
kesepahaman 
dengan 
institusi lain 

Melaksanakan 
kegiatan bersama 
pihak eksternal UMK 

Melaksanakan 
kegiatan berbagi 
pengetahuan dan 
atau ketrampilan  
kepustakawanan 
kepada 
Perpustakaan/ 
institusi lain 

√ √ √ √ √ Terlaksana di 
dalam 
maupun di 
luar 
lingkungan 
UMK 

 Melaksanakan 
kegiatan belajar 
dari Perpustakaan/ 
institusi lain 

√  √  √ Terlaksana 

 

OBJEKTIF DARI TUJUAN 5  

1. MEMBANGUN SARANA PERANGKAT KERAS TEKNOLOGI YANG MUMPUNI 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
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20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Sasaran 

Meremajakan 
perangkat komputer 
dan periferalnya 

Meremajakan 
perangkat 
komputer yang 
sudah tidak sesuai 

√ √ √ √ √ Tersedia dan 
termanfaatka
n 

Mengadakan 
perangkat komputer 
dan periferalnya 

Mengadakan 
perangkat 
komputer dengan 
spesifikasi baru 

  √  √ Tersedia dan 
termanfaatka
n 

Mengadakan 
perangkat 3D 

Mengadakan 
perangkat VR 

  √   Tersedia dan 
termanfaatka
n 

Mengadakan 
printer 3D 

    √ Tersedia dan 
termanfaatka
n 

Meremajakan server Meremajakan dan 
menambah 
kapasistas server 
untuk layanan 
perpustakaan 

 √    Tersedia dan 
termanfaatka
n 

 

2. MEMBANGUN SARANA PERANGKAT LUNAK TEKNOLOGI YANG MUMPUNI 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Membangun 
perangkat lunak untuk 
peningkatan layanan 

Mengimplementasi
kan perangkat 
lunak peminjaman 
fasilitas 
perpustakaan 

 √    Perangkat 
lunak tersedia 
dan 
termanfaatka
n 

Membangun 
aplikasi permainan 
atau edukasi yang 
bisa diakses melaui 
VR 

   √ √ Teresdia dan 
termanfaatka
n 

Mengembangkan 
perangkat lunak akses 
layanan Perpustakaan 
melalui berbagai 
platform 

Membangun 
aplikasi android 
layanan 
perpustakaan 

√ √ √ √ √ Aplikasi 
tersedia dan 
termanfaatka
n 

Membangun 
aplikasi iOs layanan 
perpustakaan 

   √  Aplikasi 
tersedia dan 
termanfaatka
n 

Membangun 
perangkat lunak 
komunikasi ilmiah 

Membangun 
perangkat lunak 
dan website 
komunikasi ilmiah 

  √ √  Perangkat 
lunak tersedia 
dan 
termanfaatka
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antarsivitas di UMK n 

Mengembangkan 
perangkat lunak 
komunikasi ilmiah 
antara sivitas 
dengan pihak 
eksternal 

    √ 

 

3. MENDAYAGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI YANG TERSEDIA DI AREA MAYA 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Memanfaatkan sarana 
gateway 

Mensosialisasikan 
adanya sarana 
gateway akses 
informasi ilmiah 

  √ √ √ terlaksana 

 Mengedukasi 
tentang sarana 
gaetway akses 
informasi ilmiah 

   √ √ terlaksana 

Memanfaatkan sarana 
repositori bersama 

Mensosialisasikan 
adanya sarana 
repositori bersama 

 √ √ √ √ terlaksana 

 Mengedukasi sivitas 
akademika tentang 
cara pemanfaatan 
repositori bersama 

 √ √ √ √ terlaksana 

 

OBJEKTIF DARI TUJUAN 6 

1. MENINGKATKAN KUALITAS REKTRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Menetapkan standar 
kompetensi sumber 
daya manusia 

Memberikan 
standar tenaga 
pustakawan 

√      

 Mengevaluasi dan 
merevisi deskripsi 
kerja 

  √  √  

 Mengevaluasi dan 
merevisi struktur 
organisasi 

  √    

Terlibat dalam seleksi 
tenaga perpustakaan 

Memberikan materi 
tes seleksi untuk 

  √ √ √  
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tenaga pustakawan 

 

2. MENINGKATKAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Mendukung studi 
lanjut pustakawan dan 
staf 

Memberikan 
beasiswa studi S1  

 √    1 pustakawan 
D3 meraih 
gelar S1 

 Memberikan 
beasiswa studi S2 

   √ √ 1 pustakawan 
studi lanjut 
S2 

Meningkatkan 
kompetensi melalui 
seminar dan pelatihan 

Mengadakan 
pelatihan untuk 
mahasiswa magang 

√ √ √ √ √  

 Mengadakan 
pelatihan untuk 
pengelola 
Perpustakaan 
program studi 

√ √ √ √ √  

 Mengadakan 
pelatihan untuk 
pustakawan dan 
staf perpustakaan 

√ √ √ √ √  

 Mengikutsertakan 
pustakawan dan 
staf perpustakan 
dalam seminar dan 
pelatihan  

√ √ √ √ √  

Meningkatkan 
motivasi dan 
kompetensi melalui 
kompetisi 

Berpartisipasi 
dalam kompetisi 
individu  

√   √ √  

 Berpartisipasi 
dalam kompetisi 
institusi 

   √   

Mengimplementasikan 
jabatan fungsional 
pustakawan 

Memformulasikan 
sistem jabatan 
fungsional 
pustakawan sesuai 
kebutuhan di UMK 

 √ √    

 Menerapkan 
jabatan fungsional 
pustakawan 

   √ √  

Meningkatkan 
kemampuan 
komunikasi  

Menyediakan 
pelatihan 
kemampuan 
komunikasi lisan 

   √   
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 Meningkatkan 
kemampuan 
komunikasi non 
verbal 

  √    

 Meningkatkan 
kemampuan 
menulis 

  √ √ √  

 Mempublikasikan 
tulisan/ desain/ 
video 

√ √ √ √ √  

Sertifikasi kompetensi Mengikuti 
sertifikasi 
kompetensi 
pustakawan 

√ √ √ √ √ Pustakawan 
S1 
tersertifikasi 

 

OBJEKTIF DARI TUJUAN 7 

1. MENYEDIAKAN LAYANAN & FASILITAS YANG NYAMAN DAN MENDUKUNG 
PRODUKTIFITAS 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Menyediakan area 
workshop 

Menyajikan ruang 
kerja bersama yang 
fleksibel dengan 
fasilitas yang 
mumpuni 

  √ √ √ Ruangan 
tersedia dan 
termanfaatka
n 

 Menyediakan 
sarana online 
komunikasi dan 
kolaborasi  

    √ Sarana 
tersedia dan 
termanfaatka
n 

 

2. MENYAJIKAN SARANA KOMUNIKASI ILMIAH BERDASARKAN SEMANGAT SAINS 
TERBUKA 

Strategi Pencapaian 
Sasaran 

Langkah Aksi Tahun  
 

Indikator 
Capaian 
Sasaran 20

18 
20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Menjadi pusat layanan 
indeksasi untuk sivitas 
akademika 

Menjadi pusat 
informasi indeksasi  

 √ √ √ √  

 Menyajikan layanan 
konsultasi tentang 
indeksasi 

  √ √ √  

Mempromosikan sains 
terbuka 

Mensosialisasikan 
sains terbuka 

  √ √ √  
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 Mengembangkan 
Repositori UMK 
sebagai pusat 
deposit dengan 
semangat sains 
terbuka 

  √ √   

Tergabung dalam 
direktori open akses 

Memastikan 
publikasi dan 
deposit UMK 
terindeks dalam 
direktori open 
akses 

  √  √  

 

 

PENUTUP 

Demikian Rencana Strategis UPT Perpustakaan UMK 2018 - 2022 kami susun. Semoga menjadi 
acuan yang bisa mengarahkan, ditaati, dipikul, dan ditanggung bersama demi kemajuan UPT 
Perpustakaan UMK. 

 

Kudus, 23 Juli 2018 
Kepala UPT Perpustakaan, 

 

 

Noor Athiyah, S. S., M. Hum. 
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