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ABSTRAK 
ISO 9001:2008 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen 

mutu organisasi berdasarkan pendekatan proses dan persyaratan pelanggan. Tujuan 

implementasi ISO 9001:2008 bagi suatu organisasi/lembaga bukan hanya sekedar sertifikat, 

melainkan komitmen peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan. Implementasi ISO 

9001:2008 di perpustakaan merupakan upaya positif lembaga dalam rangka peningkatan 

kepuasan pemustaka dan perwujudan layanan prima. Kajian ini dilakukan dengan dengan tujuan 

(a) mengetahui upaya persiapan perpustakaan dalam rangka implementasi ISO 9001:2008 dan 

(b) mengevaluasi hal-hal menjadi permasalahan dalam proses implementasi ISO 9001:2008 di 

perpustakaan. Kajian ini bersifat deskriptif dengan sumber data studi literatur yang terkait 

dengan pokok pemasalahan.  Hasil kajian ini adalah (1) lembaga induk dan perpustakaan perlu 

mempersiapkan diri yang matang dalam implementasi ISO 9001:2008. Persiapan tersebut 

berupa penetapan proses bisnis organisasi, sosialisasi, koordinasi internal, pelatihan/bimtek, 

penyusunan dokumen sistem mutu, kunjungan/studi banding, penetapan SK Tim ISO, audit 

sistem mutu, rapat tinjauan manajemen dan mengidentifikasi sumber daya internal organisasi 

dan (2) perpustakaan perlu melakukan evaluasi selama proses implementasi ISO 9001:2008, 

baik sebelum maupun setelah menerima sertifikat ISO 9001:2008.  
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PENDAHULUAN 

ISO 9001:2008 merupakan turunan ISO 9001 yang mengatur tentang  persyaratan 

sistem manajemen mutu (SMM) untuk aplikasi internal organisasi, sertifikasi atau  tujuan 

kontrak. Ketentuan ISO mengarah pada pengaturan sistem mutu organisasi yang 

berorientasi pada persyaratan pelanggan dengan tujuan mewujudkan kepuasan pelanggan. 

Sistem mutu organisasi berfungsi sebagai sistem manajemen yang diharapkan dapat 

memberikan peluang perbaikan mutu bagi seluruh sivitas pegawai/karyawan serta 

menunjukkan kualitas kepemimpinan yang fokus pada persyaratan pelanggan. Sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 telah terbukti dapat memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan kepuasan pelanggan secara nasional 

(Praptono, 2011:24). 

Pada institusi perpustakaan, sistem manajemen merupakan suatu pendelegasian 

tanggung jawab dan wewenang kepada seluruh tim dan menciptakan iklim yang kondusif 

bagi tim kerja multidisipliner dan lintas fungsional untuk berperan aktif dalam merancang 

dan memperbaiki produk, jasa, proses, sistem dan lingkungan perpustakaan (Qolyubi, dkk, 

2003:202). Implementasi ISO 9001:2008 bagi perpustakaan memberikan dampak positif 

bagi peningkatan mutu layanan informasinya. Hal tersebut disebabkan ketentuan ISO 

fokus pada perbaikan sistem mutu layanan informasi yang berorientasi pada kebutuhan 

pengguna/pemustaka.  

Prinsip dasar SMM ISO 9001:2008 adalah segala sesuatu yang dilaksanakan 

tertulis, segala sesuatu yang ditulis dilaksanakan. Prinsip tersebut mengindikasikan bahwa 

aspek dokumentasi menjadi hal utama yang harus diperhatikan organisasi. Sistem 

dokumentasi ISO dapat berupa pedoman, prosedur, intruksi kerja, formulir, rekaman 

maupun dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebut, perpustakaan dituntut 



untuk menyiapkan dokumentasi sistem mutu yang dipersyaratkan oleh SMM ISO 

9001:2008. Selain itu, perpustakaan juga perlu menyiapkan berbagai hal, seperti 

menetapkan proses bisnis organisasi, sosialisasi, koordinasi internal, pelatihan/bimtek, 

penyusunan dokumen sistem mutu, kunjungan/studi banding, penetapan SK Tim ISO, 

audit sistem mutu, rapat tinjauan manajemen, mengindetifikasi sumber daya organisasi 

serta melakukan evaluasi selama proses implementasi ISO 9001:2008, baik sebelum 

maupun setelah menerima sertifikat ISO 9001:2008. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini 

dilakukan untuk ( a) mengetahui upaya persiapan perpustakaan dalam rangka implementasi 

ISO 9001:2008 dan (b) mengevaluasi hal-hal menjadi permasalahan dalam proses 

implementasi ISO 9001:2008 di perpustakaan.  

 

METODE 

Kajian ini bersifat deskriptif dengan sumber data studi literatur. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis berbagai literatur yang terkait 

dengan permasalahan dalam implementasi SMM ISO 9001:2008 di perpustakaan. Data 

yang terkumpul, kemudian diinterpretasikan dalam pembahasan kajian dan bahan 

penyusunan kesimpulan.  

 

LANDASAN TEORI 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Sistem manajemen mutu (SMM) adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan 

mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Sementara itu, mutu merupakan derajat yang 

dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan dan derajat diartikan 

sebagai kategori atau peringkat yang diberikan berdasarkan persyaratan mutu yang berbeda 

bagi produk, proses atau sistem yang memiliki fungsi sama. Mutu merupakan hal yang 

abstrak, tetapi dapat dirasakan hasilnya (SNI ISO 9000:2008). Mutu juga berarti hasil 

penilaian objektif oleh pelanggan terhadap nilai jasa atau produk yang diberikan organisasi. 

Penilaian mutu tersebut dapat berupa kategori baik atau buruk, puas atau tidak puas, tinggi 

atau rendah, standar atau tidak standar dan sebagainya.   

Tujuan implementasi ISO 9001:2008 adalah untuk memberikan kerangka yang 

efektif bagi organisasi dalam rangka memenuhi persyaratan customer, peraturan dan 

perundang-undangan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Untuk memenuhi persyaratan pelanggan, maka organisasi harus mampu (a) 

mendemonstrasikan pelaksanaan sistem mutu secara konsisten dalam menyediakan 

produk yang memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi dan peraturan perundangan dan 

(b) meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif termasuk 

proses untuk koreksi sistem secara berkesinambungan dan jaminan kesesuaian dengan 

persyaratan pelanggan, regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku (Bakti dan 

Sumaedi ( 2012:43). Sedangkan manfaat bagi perpustakaan adalah (a) memperluas dan 

mempertahankan pasar; (b) mengurangi biaya akibat kegagalan produk; (c) memudahkan 

pengendalian berbagai aktivitas; (d) meningkatkan kemampuan dan kinerja organisasi 

secara berkelanjutan; (e) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui 

pemberian jaminan mutu yang lebih baik dan ( f) terjalinnya hubungan kerja antar-bagian 

terkait sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang efektif dan efisien (Praptono, 

2011:25).  



Implementasi SMM ISO 9001:2008 pada organisasi (khususnya lembaga layanan 

publik) merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan kepuasan 

pelanggan. Ritonga dan Susanto (2013:92) mengatakan bahwa setiap unit layanan publik 

menyadari bahwa perubahan dan penyesuaian yang dilakukan organsisasi harus tetap 

fokus pada tercapainya suatu sistem pelayanan publik yaitu kepuasan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila organisasi mampu melakukan hal-hal (a) 

mengidentifikasi pemustaka, dari aspek demografis, sosioekonomi, dan psikografis; (b) 

mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, harapan, serta perilaku pemustaka; (c) merancang 

sistem jasa yang dapat memberikan nilai dan tuntutan kebutuhan pemustaka; (d) 

mengumpulkan dan memanfaatan informasi berupa masukan dan umpan balik pelanggan 

secara reguler; (5) menjalin hubungan kemitraan dengan publik atas dasar win-win 

solution dan (6) menerapkan prinsip pemasaran pada organisasi jasa (Aziz, 2012:56-57). 

Sementara itu, di dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah dijelaskan 

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kepada pelanggan, organisasi harus 

memiliki maklumat pelayanan yang jelas. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis 

yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar 

pelayanan. Sementara itu, standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 

sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Kemenkum-HAM RI, 2009). 

 

Kepuasan Pelanggan Perpustakaan 

Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya 

persyaratan pelanggan (SNI ISO 9000:2008). Terdapat tiga aspek yang menjadi indikator 

kepuasan pelanggan, yaitu kebutuhan, kesesuaian dan pemanfaatan. Aspek kebutuhan 

dilihat dari hal yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek kesesuaian dilihat 

dari terpenuhinya harapan pelanggan. Aspek pemanfaatan dilihat dari kemanfaatan dari 

menggunakan produk atau jasa yang diterima pelanggan. Mengacu pada ketiga hal 

tersebut, perpustakaan harus mampu mengidentifikasi segmentasi penggunanya dari 

berbagai aspek sosiologis sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan informasi 

penggunanya agar dapat memenuhi kebutuhan informasi penggunanya (Praptono, 

2011:24).  

Pada lembaga perpustakaan, Qolyubi, dkk (2003:204) mengatakan ada beberapa 

strategi dalam memuaskan pengguna perpustakaan, yaitu (a) relationship marketing, 

dengan melakukan transaksi pertukaran petugas dengan pemakai perpustakaan secara 

berkelanjutan (tidak terbatas pada transaksi jasa selesai); (b) superior customer service, 

dengan menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada pesaing; (c) meningkatkan 

komitmen dalam memberikan kepuasan pelanggan berupa penyempurnaan mutu produk, 

jasa dan kinerja perpustakaan dan (d) menangani keluhan pelanggan secara baik dan 

efisien. Apabila terjadi komplain atau keluhan dari pemustaka, perpustakaan harus segera 

menetapkan solusi dan tindakan perbaikan terhadap masalah tersebut agar pemustaka 

merasa puas dan berinisiatif untuk kembali datang ke perpustakaan.  

Lebih lanjut, Teas (dalam Aziz, 2012:53) mengatakan bahwa terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi pemustaka, yaitu expected 

service dan perceived service. Kedua faktor tersebut mengandung arti bahwa jika 

pelayanan yang diterima melebihi harapan pemustaka maka pelayanan tersebut dinilai 



sangat ideal, tetapi jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari harapan maka 

pelayanan tersebut dinilai sangat buruk dan tidak berkualitas. Untuk mencapai tingkat 

kualitas layanan perpustakaan yang tinggi, perpustakaan harus memenuhi standar baku. 

Hal tersebut disebabkan oleh standar baku dapat memperkuat eksistensi perpustakaan dan 

memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (Lasa, 

2009:8).  

 

Implementasi ISO 9001:2008 di Perpustakaan  

Terdapat beberapa perpustakaan yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008, 

diantaranya Perpustakaan Bank Indonesia (BI), Perpustakaan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta (UNS), Perpustakaan Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, 

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan PDII-LIPI. 

Pertama, Perpustakaan BI telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari 

lembaga sertifikasi ISO (PT. Bureau Veritas), tanggal 14 September 2011. Tujuan 

Perpustakaan BI menerapkan ISO 9001:2008 adalah untuk meningkatkan pelayanan 

informasi kepada masyarakat, khususnya informasi tentang ekonomi moneter perbankan 

(Warjiyo, 2011). Adanya implementasi ISO 9001:2008 ini diharapkan dapat (a) 

meningkatkan layanan perpustakaan dengan sistem cyber library (layanan dengan 

memanfaatkan teknologi digital), tanpa harus meninggalkan layanan fisik perpustakaan; 

(b) meningkatkan service quality pada masyarakat dan (c) mewujudkan interkoneksi 

akses informasi antara Perpustakaan BI dengan perpustakaan pada kantor cabang BI 

(Hartadi, 2011).  

Kedua, Perpustakaan UNS telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 dari 

lembaga sertifikasi internasional asal Australia (SAI Global), tanggal 9 Maret 2011. 

Penerimaan Sertifikat ISO 9001:2008 melalui proses yang cukup panjang, yakni setelah 

melalui proses audit selama sembilan bulan. Widodo (2011) mengatakan bahwa 

implementasi ISO 9001:2008 untuk layanan perpustakaan dibuktikan dengan pemenuhan 

terhadap kesesuaian persyaratan pelanggan berdasarkan kriteria penilaian berstandar 

internasional. Beberapa kriteria tersebut, yaitu melakukan evaluasi terhadap (a) 

pengolahan bahan pustaka; (b) pelayanan sirkulasi; (c) pelayanan promosi dan edukasi 

anggota; (d) layanan pencarian informasi; (e) pelayanan pusat akses langung dan (f) 

manajemen tata usaha.  

Ketiga, Perpustakaan USD Yogyakarta telah mendapatkan sertifikat ISO 

9001:2008 tanggal 26 Februari 2009. Alasan Perpustakaan USD menerapkan ISO karena 

adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan layanan 

informasi yang berkualitas. Chalimah (2011) mengatakan bahwa dengan 

mengimplementasikan ISO 9001:2008 dapat menjadi stimulus bagi perpustakaan untuk 

melakukan perbaikan proses operasi, rantai nilai dan sistem kerja organisasi serta bahan 

kajian dan analisis manajemen dalam pengambilan keputusan. Sebelum menerapkan ISO 

9001:2008, Perpustakaan USD telah menerapkan ISO 9001:2000. Hal tersebut 

merupakan sebuah transformasi dalam peningkatan mutu layanan perpustakaan dengan 

menyesuaikan setiap klausul yang tercantum pada ISO 9001:2008. Ada beberapa tahapan 

yang telah dilakukan oleh Perpustakaan USD dalam rangka implementasi ISO 

9001:2008, yaitu pre-assesment, sosialisasi, pelatihan, penunjukan management 

representative, Tim SMM, Tim Audit Internal, penyusunan dokumen, implementasi, 

tinjauan manajemen, audit internal, memilih registrar, audit eksternal dan pemberian 



sertifikat. Terkait dengan implementasi ISO, Perpustakaan USD berkomitmen untuk 

melibatkan seluruh staf, melaksanakan layanan secara konsisten serta menyediakan 

anggaran dan fasilitas yang memadai.  

Keempat, Perpustakaan Nasional telah menerima sertifikat ISO 9001:2008 dari 

Lembaga Sertifikasi Mutu Internasional untuk lingkup layanan referensi dan layanan 

ISBN. Sertifikat ISO 9001:2008 pada kedua layanan tersebut berlaku sejak 7 Maret 2014. 

Implementasi ISO 9001:2008 ini diharapkan adanya peningkatan kepuasan pelanggan 

pada pada layanan referensi (pemustaka) dan layanan ISBN (penerbit buku) secara 

berkelanjutan (Hartoyo dan Wicaksono, 2014).  

Kelima, PDII-LIPI telah menerima sertifikat ISO 9001:2008 dari lembaga 

sertifikasi nasional (PT.Indo Qualita Aradinamis Certification), tanggal 26 Agustus 2014. 

Lingkup sertifikat ISO tersebut adalah layanan perpustakaan dan layanan ISSN. Tujuan 

implementasi ISO 9001:2008 ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

perpustakaan (pemustaka) dan pelanggan ISSN (penerbit/pengelola terbitan berkala) 

secara berkesinambungan. Adapun ruang lingkup layanan perpustakaan yang 

distandarkan dengan SMM ISO 9001:2008 adalah layanan penerimaan pengunjung 

perpustakaan, layanan koleksi sistem tertutup, layanan koleksi sistem terbuka, layanan 

sirkulasi (keanggotaan, peminjaman buku; pengembalian dan perpanjangan peminjaman 

buku) serta layanan referensi. Berdasarkan tujuan implementasi ISO 9001:2008 di atas, 

dapat dikatakan bahwa tujuan perpustakaan mengimplementasikan ISO adalah untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan (pemustaka) secara berkesinambungan sesuai dengan 

lingkup layanannya masing-masing.   

 

PEMBAHASAN 

Persiapan Implementasi ISO 9001:2008 di Perpustakaan 

Beberapa hal atau upaya yang dipersiapkan perpustakaan dalam rangka 

implementasi SMM ISO 9001:2008 adalah menetapkan proses bisnis organisasi, 

sosialisasi, koordinasi internal, pelatihan/bimtek, penyusunan dokumen sistem mutu, 

kunjungan/studi banding, penetapan SK Tim ISO, audit sistem mutu, rapat tinjauan 

manajemen, mengidentifikasi sumber daya organisasi serta mengevaluasi proses 

implementasi ISO 9001:2008 baik sebelum maupun setelah menerima sertifikat ISO 

9001:2008. 

Pertama, penetapan proses bisnis organisasi. Proses bisnis merupakan alur kerja 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Penetapan proses bisnis ditetapkan 

berdasarkan persyaratan pelanggan. Proses bisnis organisasi dalam ISO 9001:2008 

menggunakan konsep Plan, Do, Check, Action (PDCA). Berikut ini contoh konsep PDCA 

perpustakaan berdasarkan persyaratan pelanggan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Permenpan RB No.16 Tahun 2014. 

 



 
Gambar 1. Contoh penerapan konsep PDCA di perpustakaan 

 

Kedua, lembaga/perpustakaan berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi dan 

pertemuan internal kepada seluruh sivitas pegawai/karyawannya agar mempersiapkan diri 

dalam implementasi SMM ISO 9001:2008. Melalui kegiatan tersebut, seluruh sivitas 

pegawai memahami, mengetahui, dan mampu bekerjasama dalam penerapan SMM ISO 

sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Selain itu, perpustakaan juga perlu 

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 

1) Pelatihan/bimtek penyusunan dokumen sistem mutu 

Melalui kegiatan pelatihan/bimtek, tim ISO diharapkan dapat menetapkan, 

mengidentifikasi dan menyusun dokumen sistem mutu sebagaimana yang telah 

dipersyaratkan dalam dokumen SMM ISO 9001:2008. Selain pelatihan penyusunan 

dokumen sistem mutu, lembaga perlu mengikutsertakan tim ISO dalam pelatihan 

audit internal agar memahami tata cara dan prosedur penilaian dan mengevaluasi 

hal-hal yang dianggap tidak sesuai/menyimpang dalam sistem mutu. 

2) Kunjungan/studi banding  

Kegiatan ini merupakan tinjauan lapangan ke perpustakaan/lembaga dokinfo yang 

telah menerima sertifikat ISO 9001:2008. Melalui kegiatan kunjungan/studi 

banding ini, Tim ISO dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu 

dipersiapkan dalam implementasi ISO serta mampu mengidentifikasi berbagai 

dokumen sistem mutu yang telah dipersyaratkan dokumen SMM ISO 9001:2008. 

3) Penetapan SK Implementasi ISO 

Surat Keputusan (SK) merupakan suatu pernyataan legitimasi dan komitmen dari 

pimpinan lembaga induk perpustakaan yang berupa penetapan tugas, tanggung 

jawab dan wewenang setiap personil/pegawai yang ditunjuk aktif (terlibat 

langsung) untuk mempersiapkan dan menyukseskan program SMM ISO 9001:2008 

di lembaganya. Dalam hal ini, pimpinan lembaga sebagai manajer puncak (top 

management) menetapkan SK Tim Implementasi SMM ISO 9001:2008 dan auditor 

internal.  

4) Pelaksanaan audit internal 



Kegiatan audit internal merupakan penilaian dan evaluasi terhadap sistem mutu 

perpustakaan yang dilakukan oleh pegawai internal organisasi. Tujuan audit adalah 

menilai dan mengevaluasi terhadap hal-hal yang dianggap sesuai dan tidak sesuai 

dalam pelaksanaan sistem mutu perpustakaan.  

5) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

Kegiatan RTM ini bertujuan untuk meninjau atau mereview ulang hasil 

pelaksanaan sistem mutu di perpustakaan, baik pengamatan langsung terhadap 

aktivitas rutin (harian) perpustakaan maupun hasil kegiatan audit (internal dan 

eksternal). Pelaksanaan RTM sistem mutu dilaksanakan berdasarkan lingkup 

tinjauan manajemen sebagaimana yang tercatum dalam dokumen panduan mutu, 

yaitu (a) hasil audit; (b) umpan balik pelanggan (hasil analisis kepuasan 

pelanggan);  (c) kinerja proses dan kesesuaian produk layanan; (d) status tindakan 

korektif, pencegahan dan perbaikan; (e) tindak lanjut tinjauan manajemen yang 

lalu; (f) perubahan yang dapat mempengaruhi peningkatan sistem mutu layanan dan 

(g) saran-saran untuk perbaikan (SNI ISO 9001:2008).  

 

Setelah melakukan hal-hal di atas, langkah berikutnya yang harus dilakukan 

perpustakaan adalah mengidentikasi dan memastikan kesiapan sumber daya organisasi 

(personil/pegawai, fasilitas/sarana-prasarana, anggaran) serta kesiapan dokumen sistem 

mutu ISO 9001:2008.  

Persiapan personil/pegawai perpustakaan, dapat dilakukan dengan cara menyusun 

program-program yang terkait dengan peningkatan kompetensi SDM perpustakaan. 

Tujuannya agar pustakawan dan petugas perpustakaan dapat melayani pemustaka secara 

profesional serta mampu berdaya saing dengan profesi informasi lain. Penyusunan 

program kompetensi perpustakaan dapat mengacu pada dokumen Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perpustakaan (Perpusnas, 2012). Pada 

dokumen SKKNI tersebut, dijelaskan tiga kompetensi, yaitu kompetensi umum, 

kompetensi inti dan kompetensi khusus. Kompetensi umum adalah kompetensi dasar 

yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas 

perpustakaan, mencakup mengoperasikan komputer tingkat dasar, menyusun rencana 

kerja perpustakaan dan membuat laporan kerja perpustakaan. Kompetensi inti adalah 

kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan 

tugas-tugas perpustakaan, mencakup melakukan seleksi bahan perpustakaan, melakukan 

pengadaan bahan perpustakaan, melakukan pengatalogan deskriptif/subjek, merawat 

bahan perpustakaan, melakukan layanan sirkulasi/referensi, melakukan penelusuran 

informasi sederhana, melakukan promosi perpustakaan, melakukan kegiatan literasi dan 

memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan. Kompetensi khusus 

merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, mencakup merancang tata 

ruang dan perabot perpustakaan, memperbaiki bahan pustaka, membuat literatur 

sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, melakukan kajian perpustakaan 

dan membuat karya tulis ilmiah. 

Persiapan fasilitas/sarana-prasarana mencakup sarana komputer (komputer kerja, 

komputer layanan/OPAC, server dan jaringan internet), alat pengganda dokumen (mesin 

fotokopi dan printer), perangkat otomasi perpustakaan, pendingin udara (AC), pemadam 

kebakaran dan fasilitas kebersihan ruang perpustakaan yang memadai. Persiapan 

anggaran yang memadai untuk kegiatan pengadaan koleksi, pengolahan koleksi, 



digitalisasi/alihmedia, layanan informasi, promosi perpustakaan serta pemeliharaan 

koleksi dan mebeler perpustakaan. Persiapan dari dokumen sistem mutu, perpustakaan 

perlu menetapkan segala dokumen sistem mutu yang dipersyaratkan oleh dokumen SMM 

ISO 9001:2008, seperti panduan mutu, prosedur wajib, prosedur layanan, intruksi kerja, 

formulir, rekaman dan dokumen pendukung lain yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan sistem mutu perpustakaan.   

 

Evaluasi Implementasi ISO 9001:2008 di Perpustakaan  

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk menetapkan tindakan perbaikan sistem 

mutu dalam rangka peningkatan layanan perpustakaan secara konsisten dan 

berkesinambungan. Evaluasi terhadap sistem mutu perpustakaan ini diharapkan dapat 

memberikan solusi konkrit perbaikan layanan dan peningkatan citra perpustakaan yang 

lebih baik di masyarakat.  

Meskipun perpustakaan telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, 

namun belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan yang maksimal bagi 

pemustakanya. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya ketidaksesuaian produk dan jasa 

layanan perpustakaan dengan harapan pemustaka atau ketidaksesuaian prosedur dalam 

memberikan pelayanan kepada pemustaka. Jika hal tersebut terjadi maka pemustaka akan 

komplain/mengeluh karena merasa tidak puas atau kecewa terhadap pelayanan yang telah 

diberikan perpustakaan. Berikut ini contoh pemaparan tentang perbedaan pelayanan 

perpustakaan, baik sebelum maupun setelah perpustakaan mendapatkan sertifikat ISO 

9001:2008 yang dievaluasi berdasarkan indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 

 

Tabel 1. Contoh Perbedaan Pra dan Pasca-Sertifikasi ISO 9001:2008 di Perpustakaan 

Indikator SKM Pra-Sertifikasi ISO Pasca-Sertifikasi ISO 

Persyaratan Tata tertib perpustakaan belum 

dapat diketahui oleh pemustaka 

secara jelas (belum terpasang di 

tempat yang strategis). 

Tata terbit perpustakaan tersedia di 

setiap ruang perpustakaan (tempat 

strategis) agar pemustaka dapat melihat 

dan memahami langsung tentang tata 

tertib perpustakaan.   

Prosedur Prosedur perpustakaan tidak jelas 

dan belum terdokumentasi dengan 

baik. Hal tersebut berdampak pada 

inkonsistensi dalam pemberian 

layanan dari petugas perpustakaan. 

Prosedur perpustakaan sudah jelas dan 

terdokumentasi dengan baik. Dokumen 

prosedur menjadi panduan petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada 

pemustaka. 

Waktu Pelayanan Pemustaka belum secara jelas 

mengetahui waktu pelayanan 

perpustakaan.  

Waktu pelayanan diinformasikan 

melalui papan informasi yang tersedia 

di ruang perpustakaan agar dapat 

diketahui pemustaka secara jelas.  

Biaya/Tarif Ketentuan penetapan tarif/biaya 

layanan perpustakaan belum 

diketahui secara jelas oleh petugas 

perpustakaan (misalnya ketentuan 

tarif pelayanan perpustakaan masuk 

PNBP).  

Setiap petugas perpustakaan 

mengetahui dasar penetapan tarif/biaya 

jasa perpustakaan, dan daftar 

tarif/biaya jasa perpustakaan sudah 

tersedia adalam website/meja transaksi 

pembayaran di perpustakaan. 

Produk Spesifikasi 

Jenis Pelayanan 

Koleksi/literatur yang disediakan 

perpustakaan banyak yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan 

pemustaka (kurang tepat sasaran 

dan tepat guna). Hal tersebut 

Koleksi/literatur yang disediakan 

perpustakaan tepat guna dan tepat 

sasaran dalam berbagai format koleksi 

(cetak/digital). Perpustakaan 

menyediakan layanan inovatif untuk 



disebabkan oleh adanya sistem 

pengadaan koleksi yang tidak 

berdasarkan survei kebutuhan 

pelanggan. 

kepuasan pelanggan. 

Kompetensi Pelaksana Belum adanya kualifikasi 

profesional yang jelas bagi petugas 

perpustakaan. Hal tersebut 

berdampak pada menurunnya 

kompetensi petugas perpustakaan. 

Lembaga aktif mengusulkan program-

program yang terkait dengan 

pengembangan SDM perpustakaan, 

seperti pelatihan/seminar/kursus/dsb. 

Perilaku pelaksana Perilaku petugas baik dan ramah, 

tetapi kurang tanggap/responsif 

terhadap kebutuhan informasi 

pemustaka 

Perilaku petugas baik dan ramah, serta 

tanggap/responsif terhadap kebutuhan 

informasi pemustaka 

Maklumat pelaksanaan Lembaga belum memiliki 

maklumat pelayanan secara jelas 

(hanya ada visi dan misi lembaga) 

Lembaga telah memiliki maklumat 

pelayanan yang jelas, yaitu motto, nilai 

mutu dan kebijakan mutu. 

Penanganan 

pengaduan, saran dan 

masukan 

Setiap pemustaka yang tidak puas 

dengan pelayanan perpustakaan 

hanya menyatakan secara lisan. 

Keluhan mereka tidak terekam dan  

terdokumentasi dengan baik, 

sehingga tidak dapat dijadikan bukti 

untuk bahan evaluasi perbaikan 

sistem mutu perpustakaan.  

Penanganan keluhan pemustaka 

(saran/kritik/masukan/pengaduan) 

melalui lembar kotak saran dan 

formulir keluhan pelanggan yang 

tersedia di setiap ruang perpustakaan 

 

Keterangan indikator SKM di atas, menurut Permenpan RB No.16 Tahun 2014 sebagai 

berikut. 

1) Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.  

2) Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan.  

3) Waktu pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

4) Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.  

5) Produk spesifikasi jenis pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

6) Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.  

7) Perilaku pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8) Maklumat pelayanan, adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.  

9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  

 

Keluhan pemustaka tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan solusi 

perbaikan yang mengacu pada aspek-aspek masukan tinjauan manajemen, yaitu (a) hasil 

audit; (b) umpan balik pelanggan (hasil analisis kepuasan pelanggan); (c) kinerja proses 



dan kesesuaian produk layanan; (d) status tindakan korektif, pencegahan dan perbaikan; 

(e) tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu; (f) perubahan yang dapat mempengaruhi 

peningkatan sistem mutu layanan dan (g) saran-saran untuk perbaikan. 

Pertama, evaluasi melalui hasil audit. Audit adalah proses sistematis, independen 

dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif 

untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit. Kriteria audit mencakup kumpulan 

kebijakan, prosedur, atau persyaratan (SNI ISO 9000:2008). Beberapa contoh temuan 

audit yang perlu ditindaklanjuti oleh perpustakaan sebagai berikut.  

Tabel 2. Contoh Temuan Audit yang Perlu di Evaluasi Perpustakaan 

Hal Audit Hal Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan 

Petunjuk 

Informasi 

Belum tersedianya informasi tentang 

tata tertib layanan perpustakaan di 

setiap lantai ruang perpustakaan 

Menyiapkan papan petunjuk dan banner 

informasi tata tertib perpustakaan di 

setiap ruang perpustakaan 

Alat 

Pemantu 

suhu 

Belum tersedianya lembar 

pemantauan suhu ruangan 

perpustakaan 

Menyediakan lembar pemantauan suhu 

ruangan di setiap ruang perpustakaan 

dan mencari referensi ilmiah tentang 

pengaturan suhu ruang perpustakaan 

Sedian 

Bahan Kartu 

Anggota 

Belum terdatanya sediaan bahan 

kartu anggota perpustakaan oleh 

petugas sirkulasi 

Mendata jumlah sediaan bahan kartu 

anggota perpustakaan yang masih 

tersedia dengan mendata jumlah kartu 

yang rusak dan sudah dicetak untuk 

anggota serta menyiapkan kartu anggota 

sementara (jika terjadi kesalahan teknis 

pada alat pencetak kartu anggota) 

Bukti 

Layanan 

referen 

Belum ada bukti secara tertulis yang 

menyatakan bahwa pertanyaan pada 

layanan meja informasi telah 

terjawab dengan baik oleh petugas 

Menambahkan kolom nomor 

telp/hp/email, jawaban, referensi dan 

petugas meja informasi yang menjawab 

pertanyaan pemustaka 

Fasilitas 

ruangan 

Kurangnya fasilitas kenyamanan dan 

keamanan pemanfaatan koleksi di 

ruang perpustakaan 

Menyediakan tempat sampah yang 

memadai dan menyediakan locker 

penitipan tas/barang pada setiap ruang 

perpustakaan (lengkap dengan 

kuncinya) 

Penyimpanan 

dokumen dan 

rekaman 

Penyimpanan dokumen  dan 

rekaman layanan perpustakaan 

belum tertata secara rapi dan 

sistematis 

Menyimpan dokumen dan rekaman 

kegiatan layanan perpustakaan pada 

map/tempat lain di tempat penyimpanan 

yang tetap dan mudah diakses oleh 

petugas 

 

Kedua, evaluasi dari umpan balik pelanggan (hasil analisis kepuasan pelanggan). 

Tujuan dari umpan balik pelanggan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 

pemustaka untuk mengungkapkan dan menyampaikan saran, tanggapan, keluhan dan 

pendapat secara tertulis terhadap mutu layanan perpustakaan. Salah satu cara evaluasi 

untuk mengetahui umpan balik pelanggan perpustakaan pada instansi pemerintah adalah 

menyebarkan kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan RB 

No.16 Tahun 2014. Hasil dari SKM tersebut adalah “sangat puas”,  “puas”, kurang puas”, 

“tidak puas” dan “sangat tidak puas”.  

Ketiga, evaluasi yang terkait dengan kinerja proses dan kesesuaian produk 

layanan. Evaluasinya dilakukan dengan meninjau proses dan hasil layanan informasi 

perpustakaan.  



Keempat, evaluasi penelaahan terhadap status tindakan korektif, pencegahan dan 

perbaikan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil audit, baik audit internal 

maupun audit eksternal. Hasil audit biasanya terdiri atas tiga kategori, yaitu mayor, 

minor, observasi. Temuan audit dengan kategori “mayor”, jika (a) terjadi ketidaksesuaian 

dalam proses dan pemberian produk layanan sehingga pelanggan merasa dirugikan; (b) 

salah satu atau beberapa persyaratan pelanggan tidak dipenuhi dan (c) prosedur mutu 

tidak dilaksanakan oleh perpustakaan. Temuan audit dengan kategori “mayor” harus 

segera diperbaiki, jika dibiarkan dapat mengakibatkan pencabutan sertifikat. Temuan 

audit dengan kategori “minor”, jika terdapat beberapa langkah dalam prosedur tidak 

dilaksanakan meskipun tidak merugikan pelanggan. Temuan audit “minor” dapat 

berpotensi “mayor” jika dibiarkan dan kesalahan dilakukan secara berulang yang 

mengakibatkan sistem tidak berjalan efektif. Sementara itu, temuan audit dengan kategori 

“observasi” jika diperlukan saran-saran perbaikan dari auditor untuk meningkatkan 

efektivitas sistem mutu layanan perpustakaan.  

Kelima, evaluasi hasil tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu. Kegiatan 

evaluasi dilakukan perpustakaan dengan cara (a) menindaklanjuti temuan audit internal 

dan eksternal, khususnya perbaikan sistem mutu pada temuan audit yang berkategori 

mayor dan minor; (b) perbaikan dokumen sistem mutu layanan perpustakaan sesuai 

dengan pelaksanaan di lapangan dan (c) melakukan sosialisasi ulang kepada seluruh 

petugas untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan. 

Keenam, evaluasi terhadap perubahan yang dapat mempengaruhi peningkatan 

sistem mutu layanan perpustakaan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan perpustakaan 

dengan melihat aspek kompetensi petugas, perhatian pimpinan dan penetapan target/ 

sasaran mutu. Evaluasi terhadap kompetensi petugas dapat dilakukan dengan 

mengarahkan petugas masuk ke jabatan fungsional atau mengikuti program sertifikasi 

pustakawan. Pustakawan dengan jabatan fungsional atau tersertifikasi, kompetensinya 

dapat diakui sesuai dengan bidang layanannya serta akan dipercaya untuk 

mengembangkan program-program layanan perpustakaan. Evaluasi terhadap perhatian 

pimpinan maksudnya ada keberpihakan pimpinan dalam mendukung program-program 

perpustakaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan pimpinan yang 

inovatif dalam peningkatan mutu layanan perpustakaan pimpinan serta pemberian 

“reward” bagi petugas perpustakaan yang berprestasi. Sementara itu, evaluasi terhadap 

penetapan target/sasaran mutu dapat dilakukan dengan meninjau ulang pencapaian 

target/sasaran mutu layanan perpustakaan secara berkala (minimal setahun sekali).  

Ketujuh, evaluasi terhadap saran-saran untuk perbaikan.  Saran-saran perbaikan 

adalah tanggapan dan pendapat pemustaka setelah mendapatkan pelayanan perpustakaan, 

yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki sistem layanan informasi perpustakaan. 

Saran-saran pemustaka dapat diperoleh dengan menyediakan kotak saran di setiap ruang 

perpustakaan maupun formulir keluhan pelanggan. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi SMM ISO 9001:2008 menjadi suatu keniscayaan bagi perpustakaan 

untuk meningkatkan mutu layanan informasinya dan meningkatkan kepuasan pelanggan 

secara konsisten dan kesinambungan. Keberhasilan implementasi SMM ISO 9001:2008 di 

perpustakaan sangat tergantung dari kerjasama dan komitmen yang kuat dari seluruh 

personil/pegawai yang ada di lembaga tersebut. Meskipun dalam implementasinya mengalami 



berbagai kendala, lembaga/perpustakaan harus mampu mengevaluasi dan menetapkan 

tindakan perbaikan sebagai solusi konkret untuk peningkatan sistem mutu layanan 

perpustakaan yang lebih baik. Evaluasi sistem mutu layanan perpustakaan melalui tujuh aspek 

masukan tinjauan manajemen, yaitu (1) hasil audit; (2) umpan balik pelanggan (hasil analisis 

kepuasan pelanggan); (3) kinerja proses dan kesesuaian produk layanan; (4) status tindakan 

korektif, pencegahan dan perbaikan; (5) tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu; (6) 

perubahan yang dapat mempengaruhi peningkatan sistem mutu dan (7) saran-saran untuk 

perbaikan, diharapkan dapat mengurangi dan/atau menghilangkan komplain/keluhan 

pemustaka serta dapat mewujudkan layanan prima perpustakaan yang konsisten dan 

berkesinambungan.  
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