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PENGANTAR 

UPT Perpustakaan memiliki tiga 

keunggulan utama diantaranya adalah 

desain interior, fasilitas dan sumber daya 

manusia. Keunggulan tersebut membuat 

UPT Perpustakaan UNISSULA meraih 

akreditasi “A”dari Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia (PNRI) pada 8 Maret 

2016 lalu. Penghargaan dan sertifikat 

diberikan langsung Kepala Direktorat 

Deposit Bahan Pustaka Perpusnas T. 

Syamsul Bahri, S.H., M.Si. kepada kepala 

UPT Perpustakaan UNISSULA Muhammad 

Qomaruddin, Ph.D.. Dengan adanya 

penghargaan tersebut Perpustakaan diharapkan dapat mempertahankan bahkan 

meningkatkan kualitasnya baik dari segi manajemen, pelayanan, sarana maupun 

koleksi. 

Model perpustakaan yang terpusat dan terintegrasi dengan teknologi 

menjadi keniscayaan di masa depan. Maka itu lah saat ini UPT Perpustakaan 

UNISSULA berusaha mewujudkan Central Library berbasis Teknologi untuk 

meningkatkan jangkauan dan pelayanan perpustakaan agar tidak terbatas pada 

ruang dan waktu. Hal tersebut akan dapat terlaksana dengan dukungan berbagai 

pihak mulai dari Pimpinan Universitas dan Pimpinan Perpustakaan sebagai 

pengambil keputusan serta para Staff Perpustakaan yang bekerja keras 

mewujudkan hal tersebut. Dengan adanya sistem kerja yang baik hal tersebut tidak 

mustahil dilakukan sehingga  UPT Perpustakaan UNISSULA dapat diakui sebagai 

salah satu Perpustakaan Universitas modern terbaik, tidak hanya untuk Daerah 

Jawa Tengah namun juga se-Indonesia.   
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SEJARAH 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), diselenggarakan oleh 

Yayasan Badan Wakaf “Sultan Agung” (YBW-SA), pada tanggal 13 Juli 1950 

bertepatan dengan 16 Syawal 1369 H. Dengan dimulainya pendirian UNISSULA 

maka sejarah UPT Perpustakaan dimulai pada bulan Oktober 1968. Saat itu Bapak 

H. R. Rachmad selaku Kepala Perpustakaan Negara (Semarang) diminta ikut 

mengelola buku-buku yang berjumlah 2500 ekslempar dalam bahasa Inggris untuk 

dijadikan perpustakaan. UPT Perpustakaan UNISSULA waktu itu menempati kantor 

sekretariat UNISSULA di jalan Ahmad Yani yang berukuran 3,5 m x 3,5 m yang 

pustakawannya pada saat itu hanya satu orang. Pada tahun 1969 perpustakaan 

tersebut baru dibuka untuk mahasiswa. 

Pada pertengahan tahun 1972 UPT Perpustakaan UNISSULA pindah ke 

ruang belakang gedung serba guna di jalan Seroja Tengah. Luas ruangan tersebut 3 

m x 7 m. Kemudian perpustakaan pindah ke ruang depan kiri yang semula 

merupakan ruang penerimaan tamu gedung serba guna UNISSULA dengan luas 7 m 

x 10 m. Pada waktu itu jumlah pustakawannya telah bertambah menjadi 3 orang. 

Mulai tahun 1972 Bapak H.R. Rachmad telah pensiun dari Perpustakaan Negara 

Semarang, kemudian beliau mengelola perpustakaan secara penuh. Mulai saat itu 

jumlah staf perpustakaan bertambah menjadi 4 orang. Jumlah koleksi buku yang 

dimiliki pada saat itu 6770 judul buku dengan 12.500 ekslempar. Karena koleksi 

bertambah maka jumlah staf perpustakaan ditambah menjadi 5 orang. 

Pada awal tahun 1984 kampus UNISSULA di jalan Kaligawe telah selesai 

dibangun. Semua fakultas yang semula di jalan Seroja Tengah pindah ke jalan 

Kaligawe termasuk perpustakaan. Karena gedung perpustakaan belum dibangun 

maka digunakan ruang Pertemuan Rumah Sakit Sultan Agung. Perpustakaan 

tersebut menempati luas 10 m x 24 m. Pada tahun 1992 UNISSULA mulai 

membangun gedung perpustakaan di jalan Kaligawe, pada akhir Desember 1993 

telah berdiri gedung 3 lantai. Lantai I mempunyai luas 600 m2, lantai II memiliki 

680 m2 dan lantai III mempunyai luas 710 m2. Jumlah koleksinya pada saat itu 

adalah 13.492 judul buku dengan 20.250 ekslempar dan koleksi majalah 165 judul. 

Sejak akhir Desember 1993 UPT Perpustakaan UNISSULA menempati gedung baru 

di jalan Kaligawe sampai saat ini. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, UPT Perpustakaan UNISSULA 

melakukan perubahan. Pada tahun 2010, perpustakaan melakukan revolusi dengan 

diperbaikinya seluruh aspek perpustakaan. Rektor UNISSULA kala itu Prof. Dr. 

Laode Masihu Kamaludin, M.Eng. membawa perubahan bagi perkembangan 

perpustakaan di UNISSULA hingga terciptalah perpustakaan yang nyaman dengan 

konsep World Class Cyber Library. Perpustakaan dibuat agar pemustaka yang 

datang merasa nyaman. Penambahan koleksi tidak hanya printed collection tetapi 

sudah dikembangkan dengan adanya koleksi elektronik seperti CD/DVD dan 

koleksi audio visual lainnya. Pada saat ini (2019) UPT Perpustakaan mempunyai 16 

orang staf dan 7 diantaranya berlatar belakang pendidikan Ilmu Perpustakaan.  

Pada tahun 2013, di masa kepemimpinan Rektor H. Anis Malik Thoha, Lc., 

MA., Ph.D. mempunyai visi untuk merekonstruksi ilmu dengan mengemukakan 

konsep central library, dengan maksud untuk menghapus dikotomi ilmu 

pengetahuan dengan ilmu keislaman/agama, dimana dalam konteks ini, seluruh 

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung akan terintegrasi 

sehingga pengelolaan menjadi benar-benar terpusat. 
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Sejak berdirinya hingga saat ini UPT Perpustakaan telah mengalami 

pergantian kepemimpinan sebanyak 8 kali: 

1. H.R. Rachmad (1968 – 1996) 

2. M. Mochtar Arifin Sholeh, M.Lib (1996 – 2008) 

- Sri Anik, S.E.,M.Si. 

- Dra. Hj. Ahyati Rahayu 

3. Abdul Rochim, S.T.,M.T. (2008 – 2009) 

- Wafqi Ajroh, S.S. 

4. Wafqi Ajroh, S.S. (2009 – 2010) 

- Dra. Hj. Ahyati Rahayu 

5. Dra. Hj.Ahyati Rahayu (2010 – 2011) 

- Zaenal Arifin, S.Kom. 

6. Chrisna Suhendi, S.E.Akt.,MBA. (2011 – 2013) 

- Wafqi Ajroh, S.S. 

7. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum. (2013 – 2015) 

- Wafqi Ajroh, S.S.,M.Ikom. (2013) 

- Muhammad S. Alam, SIP. (2014) 

8. Muhammad Qomaruddin, M.Sc.,Ph.D. (2015 – 2018) 

- Muhammad S. Alam, S.I.P.  

9. Dr. H. M. Ja’far Shodiq, M.Si, Ak. CA (2018 – sekarang) 

- Muhammad S. Alam, SIP. 

- Ahmad Muzaki Nurdin, S.Hum 

 

 

 

 

 

 

VISI DAN MISI 

Visi 

Library is the Heart of the University. Menjadi perpustakaan yang unggul 

sebagai pusat informasi dan dokumentasi yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam 

mendukung terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat dalam rangka terwujudnya 

generasi khaira ummah dan terwujudnya UNISSULA sebagai World Class Islamic 

University. 

Misi 

1) Mengembangkan, mengorganisasikan, dan mendayagunakan bahan pustaka 

2) Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pengembangan perpustakaan 

3) Menyediakan referensi dalam mendukung pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian, serta pengabdian kepada masyarakat 

4) Memberikan layanan yang prima dengan menerapkan nilai-nilai Islam 
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STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

Gambar : Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UNISSULA 

 

 

JAM BUKA 

Senin – Jum’at : 07.00 – 18.00 WIB 

Sabtu  : 08.00 – 14.00 WIB 

Istirahat   : Setiap 30 menit sebelum dan 45 menit sesudah Adzan Sholat 

 Dzuhur dan Ashar 

 

 

 

 

 

 

TATA TERTIB 

Setiap pengunjung diwajibkan :  

 Mengenakan pakaian  yang sopan dan rapi 

 Mengisi daftar hadir (Visitor Counter) yang telah disediakan 

 Menitipkan barang bawaan pada loker yang telah disediakan 

 Menjaga kebersihan dalam perpustakaan 

 Menjaga adab pergaulan antar teman di perpustakaan 

 Khusus pengunjung dari luar UNISSULA diwajibkan membayar biaya 

masuk perpustakaan sejumlah Rp 10.000,00 dan memakai kartu visitor 

yang telah disiapkan 

 

Setiap pengunjung tidak diperbolehkan : 

 Membawa pulang kunci loker perpustakaan 

Bagi pemustaka yang membawa pulang kunci loker akan dikenai denda 

Rp 10.000,00 per hari 

 Merokok di dalam perpustakaan 

 Membuat kegaduhan sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi 

pengunjung lain 

 Mengalihpinjamkan buku dan Kartu Anggota Perpustakaan 

 Mengotori dan merusak koleksi maupun sarana yang ada di perpustakaan 
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KEANGGOTAAN 

Layanan in i d ap at d imanfaatkan oleh p enggu na perp ustakaan yang 

ingin menjadi anggota perp ustakaan dan  yang ingin memp erp anjang masa 

b erlaku kartu anggotanya. Kartu anggota perpustakaan ini nantinya dapat 

dimanfaatkan untuk meminjam maupun mengembalikan b uku yang ad a d i 

Perpustakaan UNISSULA dan bagi p enggu na perpu stakaan yang tid ak 

mempunyai kartu anggota p erpustakaan tidak diperkenankan meminjam buku 

yang adadi UPTPerpustakaan UNISSULA. Layanan keanggotaan berada d i lantai 

2 ged u ng perpustakaan. 

 

Ketentuan Keanggotaan 

 Pemustaka dapat melakukan peminjaman koleksi buku sebanyak 4 judul 

buku yang berbeda selama 14 hari kerja 

 Pemustaka yang terdaftar sebagai anggota memperoleh hak untuk 

memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan UNISSULA 

 Masa berlaku Kartu Anggota Perpustakaan  adalah  4  tahun dihitung dari tanggal 

pembuatan kartu anggota. 

Persyaratan 

 Terdaftar sebagai mahasiswa/mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung 

 Terdaftar sebagai dosen, karyawan, dan pengurus Yayasan Badan Wakaf 

Sultan Agung 

 Mengisi formulir pendaftaran anggota 

 Melampirkan 1 lembar pas photo atau dapat melakukan foto di tempat 

 Membayar biaya administrasi Rp 20.000,- untuk pendaftaran baru tahun 

2019 berlaku 4 tahun dan Rp 5.000,00 untuk perpanjangan masa 

keanggotaan perpustakaan bagi keanggotaan di bawah tahun 2019.

 Bagi mahasiswa tahun masuk 2019 maka tidak dikenakan biaya untuk 

menjadi anggota hanya perlu melakukan aktivasi datang ke UPT 

Perpustakaan UNISSULA  

 

BEBAS PUSTAKA 

  Setiap mahasiswa yang meninggalkan status kemahasiswaan di UNISSULA 

baik melalui pengunduran diri (hanya langkah 1,2 dan 5)  atau lulus wisuda wajib 

mengurus surat keterangan  bebas pustaka dengan persyaratan seperti pada info 

grafik di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Alur Bebas PustakaUPT Perpustakaan UNISSULA 
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KOLEKSI DAN PENELUSURAN INFORMASI 

Koleksi Cetak 

UPT Perpustakaan UNISSULA dalam mengelola dan melakukan 

pengolahan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan pedoman umum 

perpustakaan, yaitu menggunakan klasifikasi Dewey Decimal Classifitation (DDC 

23). 

000 General works, computer science 

100 Philosophy and psychology 

200 Religion 

300 Social Science 

400 Language 

500 Pure Science 

600 Technology, Medicine, Management 

700 Arts and recreation 

800 Literature 

900 History & Geography 

Berikut ini adalah daftar jenis koleksi tercetak yang dimiliki oleh UPT Perpustakaan 

UNISSULA : 

 Koleksi sirkulasi sebanyak 41.303 eksemplar 

 Koleksi referensi sebanyak 2.261 eksemplar 

 Koleksi jurnal nasional sebanyak 1263 eksemplar 

 Koleksi jurnal internasional sebanyak sebanyak 150 eksemplar 

 Koleksi prosiding sebanyak sebanyak 26 eksemplar

 6 judul surat kabar yang berbeda yang dilanggan UPT Perpustakaan 

UNISSULA setiap harinya  

 5 judul tabloid  / majalah populer yang terbit sebulan hingga 4 kali 

 

Proses Penelusuran informasi koleksi cetak dapat dilakukan secara online 

dimana saja 24 jam melalui OPAC UPT Perpustakaan UNISSULA yang menggunakan 

basis platform SLIMs 7 Cendana. OPAC secara Online dapat diakses di alamat 

http://library.unissula.ac.id/pusat. Gambar berikut adalah petunjuk teknis 

penelusuran koleksi cetak yang ada di UPT Perpustakaan UNISSULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Petunjuk Teknis Pencarian BukuUPT Perpustakaan UNISSULA 
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Koleksi Digital 

E-Journal 

UPT Perpustakaan UNISSULA berlangganan e-journal Springer yang dapat 

diakses menggunakan jaringan internet UNISSULA melalui alamat 

http://link.springer.com. E-Journal ini meliputi 24 disiplin ilmu, diantaranya : 

 Astronomy 

 Biomedical sciences 

 Business & management 

 Chemistry 

 Computer science 

 Earth science & geography 

 Economics, education & language 

 Energy 

 Engineering 

 Environmental sciences 

 Food science & nutrition 

 Law 

 Life sciences 

 Materials 

 Mathematics 

 Medicine 

 Philosophy physics 

 Psychology 

 Public health 

 Social science 

 Statistics 

Gambar : Media Promosi Jurnal Elektronik UPT Perpustakaan UNISSULA 

 

Repository 

 Pada tahun 2015, tepatnya bulan Agustus, UPT Perpustakaan telah 

memiliki repository elektronik untuk menyimpan dan mempublikasikan resources 

atau yang lebih dikenal dengan local content. Institutional Repository ini 

dimaksudkan agar seluruh kekayaan yang ada di UNISSULA dapat diakses dalam 

jaringan (online).Pengguna dapat mengakses lebih dari 13.963 karya tulis ilmiah 

(tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi) yang dihasilkan 

oleh mahasiwa Universitas Islam Sultan Agung, 

secara online di mana saja melalui alamat 

http://repository.unissula.ac.id 

 

E-Resources 

Sumber-sumber elektronik 

berupa konten lokal (tugas akhir, skripsi, 

tesis, disertasi) yang dimiliki UPT 

Perpustakaan telah dikonversi menjadi 

bentuk Flip-book, aplikasi berbasis 

flash yang diintegrasikan dengan 

sistem automasi perpustakaan SLiMS, 

sehingga akses ke sumber-sumber 

elektronik tersebut cepat, nyaman, 

dan aman. Konversidari format PDF 

menjadi Flip-Book tersebut dimulai dari 

tahun 2012. Akses ke local content tersebut masih terbatas pada jaringan lokal 

(localhost) yang membatasi pemustaka mengakses hanya dari Ruang Referensi 

Digital UPT Perpustakaan UNISSULA, pertimbangannya adalah perlindungan hak 

kekayaan intelektual yang terdapat pada sumber-sumber elektronik tersebut. 

Pengguna dapat mengakses e-resources di alamat http://digital-referen/elr/ . 

http://link.springer.com/
http://repository.unissula.ac.id/
http://digital-referen/elr/


 

13 14 

1 3 3 

6 7 

2 2 

5 5 

8 

4 

1 

DENAH PERPUSTAKAAN 

FIRST FLOOR 

1. HEAD OF LIBRARY ROOM 

2. LOCKER& VISITOR COUNTER 

3. SERIAL AREA 

4. REFERENCE ROOM 

5. DIGITAL REFERENCE ROOM 

6. READING AREA 

7. PHOTOCOPY 

8. CANTEEN&TOILET 

 

 

 

Gambar : Denah lantai 1 Perpustakaan UNISSULA 

 

 

 SECOND FLOOR 

1. CIRCULATION DESK 

2. OPAC 

3. BOOKS 

4. REFERENCE AREA 

5. READING AREA 

6. MEETING ROOM 

7. LIBRARY CAFE 

8. TOILET& EMERGENCY 

STAIR 

 

Gambar : Denah lantai 2 Perpustakaan UNISSULA 

 

 

 

THIRD FLOOR 

1. CIRCULATION DESK 

2. BOOKS 

3. READING AREA 

4. CARREL ROOM 

5. SMART LAB ROOM 

6. AUDIO VISUAL ROOM 

7. LIBRARIAN STAFF  

ROOM 

8. BI CORNER 

9. TOILET & 

EMERGENCY STAIR 

 

 

 

Gambar : Denah lantai 3 Perpustakaan UNISSULA 
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LAYANAN PERPUSTAKAAN 

LANTAI 1 

Layanan Locker 

Untuk memperkecil kemungkinan 

hilangnya koleksi, pengguna yang masuk ke 

ruang sirkulasi perpustakaan tidak 

diperkenankan membawa tas. Karena itu 

Perpustakaan UNISSULA yang menerapkan 

sistem pelayanan terbuka menyediakan 

tempat penitipan tas atau locker yang dijaga 

oleh petugas. 

Gambar : Resepsionis dan Locker 

 

Layanan Referensi  

Layanan referensi  

terdapat koleksi digital dan tercetak. 

Koleksi digital berupa koleksi CD/DVD local content 

(http://digital-referen/elr/), film 

edukasi, e-journal  

(http://link.springer.com), 

software komputer, repository 

(http://repository.unissula.ac.id)  

dan lain-lain. Sedangkan koleksi   Gambar: Ruang Referensi 

tercetak berupa buku-buku referensi, 

kamus, ensiklopedia, handbook, year book dan almanak. Selain itu disini disediakan 

layanan print, photocopy, dan scan, sehingga saat pemustaka membutuhkan print, 

photocopy, dan scan tidak perlu keluar dari perpustakaan. 

 

Layanan Terbitan Berkala 

Layanan ini memberikan akses kepada pengguna yang ingin 

memanfaatkan koleksi yang terbit secara berkala yang dimiliki dan dikelola oleh 

UPT Perpustakaan UNISSULA. Layanan terbitan berkala ini berada di lantai 1 

tepatnya menjadi satu dengan ruangan dengan layanan referensi UPT 

Perpustakaan UNISSULA. 

Jenis terbitan berkala yang dimiliki UPT Perpustakaan UNISSULA antara lain : 

 Surat kabar 

 Majalah populer 

 Jurnal nasional maupun 

internasional 

 Majalah Ilmiah dan Buletin 

Ilmiah 

 Prosiding 

 Kliping 

 Abstrak 

 Bibliografi dan Indeks 

Gambar : Area Display Terbitan Berkala 

Dengan adanya layanan ini, pengunjung perpustakaan mendapatkan 

sajian informasi terkini sekaligus hiburan karena mereka dapat menikmati hingga 6 

judul surat kabar yang berbeda yang dilanggan UPT Perpustakaan UNISSULA setiap 

harinya serta 5 judul tabloid  / majalah populer yang terbit sebulan hingga 4 kali. 

Manfaat lainnya, untuk menunjang kepentingan pendidikan dan penelitian layanan 

ini juga menyediakan koleksi jurnal nasional maupun internasional sebagai rujukan 

peneliti, dosen maupun mahasiswa. 

Jika memerlukan halaman tertentu sebagai rujukan pengunjung dapat 

meminjam dan memfotokopi pada layanan fotokopi yang telah disediakan dengan 

meninggalkan tanda pengenal sebagai jaminan. 

http://digital-referen/elr/
http://link.springer.com/
http://repository.unissula.ac.id/
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LANTAI 2 

Layanan Sirkulasi 

Sistem open access merupakan sistem pengelolaan layanan perpustakaan 

yang ada di UPT Perpustakaan UNISSULA, dengan adanya sistem ini 

memungkinkan pemustaka untuk mengekplorasi koleksi secara mandiri maupun 

dengan bantuan pustakawan. Layanan ini terdapat di lantai 2 dan lantai 3 gedung 

perpustakaan. Buku yang dilayankan di lantai 2 yaitu buku dengan nomor 

klasifikasi mulai dari kelas 000 sampai dengan kelas 599. 

Syarat dan ketentuan dalam peminjaman dan pengembalian koleksi 

adalah sebagai berikut: 

 Setiap peminjam koleksi harus membawa kartu anggota/kecuali 

mahasiswa tahun masuk 2019 bisa menggunakan aplikasi Smart campus 

Unissula yang bisa didownload melalui playstore. 

 Batas waktu peminjaman 14 hari. 

 Peminjaman maksimal 4 buku. 

 Keterlambatan dalam pengembalian koleksi dikenakan denda sebesar    

Rp. 500/koleksi/ hari. 

 Penggantian buku hilang harus dengan judul yang sama atau dapat berupa  

uang seharga buku tersebut. 

 Perpanjangan peminjaman buku maksimal satu kali. 

 

 

 

 

 

 

 

Layanan sirkulasi UPT Perpustakaan UNISSULA buka setiap jam kerja yaitu 

setiap Senin – Jumat : 07.00 – 11.30 WIB dan setelah jam istirahat pukul 13.00 – 

14.30 WIB, kemudian dilanjutkan 

dengan layanan sore dari pukul 

16.00 – 18.00 WIB. Pada jam 

layanan sore perpustakaan tetap 

melayani peminjaman dan 

pengembalian koleksi buku hingga 

pukul 18.00 WIB. 

Gambar : Ruang Sirkulasi UPT Perpustakaan UNISSULA 

 

Discussion Room 

Discussion Room adalah layanan yang menyediakan tempat bagi 

pemustaka yang ingin melakukan diskusi, layanan ini berada di lantai dua 

perpustakaan. Ruangan ini kedap suara, berkapasitas 10 sampai 15 orang 

dilengkapi dengan TV dan LCD. 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Discussion Room UPT Perpustakaan UNISSULA 
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Layanan Area Baca 

Layanan area baca adalah layanan yang menyediakan tempat bagi 

pemustaka yang ingin membaca koleksi perpustakaan. Layanan ruang baca 

terdapat di tiap lantai Perpustakaan UNISSULA. Layanan area baca yang berada di 

lantai 2 dan 3 digunakan pemustaka yang ingin membaca buku di tempat tanpa 

perlu meminjamnya. Sedangkan layanan area baca di lantai 1 biasanya digunakan 

pemustaka hanya untuk mengerjakan tugas atau berdiskusi kelompok. 

Gambar : Area Baca Lantai 2 dan 3 UPT Perpustakaan UNISSULA 

Layanan Komputer& Internet 

Layanan komputer diperuntukkan kepada pengunjung perpustakaan 

sebagai sarana belajar dan hiburan. Pengunjung dapat secara bebas menggunakan 

komputer yang ada di perpustakaan untuk keperluan mengetik dokumen, browsing, 

kirim email, download, dan keperluan lain. UPT Perpustakaan UNISSULA 

menyediakan total 18 unit komputer yang 

dapat digunakan pengunjung perpustakaan 

dimana 14 unit komputer berada di lantai 2 

dan 4 unit komputer berada di lantai 1 

ruang referensi digital UPT Perpustakaan 

UNISSULA.  

Gambar : Layanan Komputer & Internet 

 

LANTAI 3 

Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi adalah layanan peminjaman dan pengembalian buku. 

Buku yang dilayankan di lantai 3 yaitu buku dengan nomor klasifikasi mulai dari 

kelas 600 sampai dengan kelas 999. 

 

Gambar : Layanan Sirkulasi lantai 3 

 

Online Public Access Catalog ( OPAC )     

     

 Online Public Access Catalog biasa disebut juga katalog online. OPAC 

adalah sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat 

dipakai pemustaka untuk mencari koleksi yang dibutuhkan. OPAC juga berfungsi 

untuk menunjukan lokasi dimana koleksi itu berada (lantai 2 atau lantai 3). OPAC 

memberikan informasi mengenai ketersediaan koleksi apakah bahan pustaka 

sedang dipinjam atau tersedia di rak. 
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Gambar : Katalog Online 

 

 

Carrel Room 

Ruang Karel adalah ruangan khusus dengan sekat kaca, disediakan untuk 

pengguna yang akan belajar dengan madiri dan penuh ketenangan. Ruang karel 

dilengkapi dengan 1 (satu) set mejakursi, koneksi internet dan fasilitas stop contact 

listrik yang biasa digunakan untuk mengisi daya laptop pengguna. 

Setiap Ruang Karel 

dapat digunakan oleh 1 sampai 2 

orang untuk tiap waktu, hal ini 

dimaksudkan agar pemustaka 

tidak terganggu orang lain dan 

tetap berkonsentrasi ketika 

mengerjakan tugas akhir atau 

pekerjaan lainnya. Namun, untuk 

menggunakan ruang karel 

pemustaka harus melakukan 

registrasi terlebih dahulu.  

                                                                 Gambar : Ruang Layanan Study Carrel 

 

Berikut manual penggunaan ruang karel: 

Jam Layanan 

NamaLayanan Lokasi Jam Layanan 

Ruang Karel Lantai 3 Pagi: 08.00 – 11.30 

Siang: 13.00 – 14.45 

 

Mekanisme Peminjaman 

 Pemustakaa langsung dating ke konter sirkulasi sebelum menggunakan 

ruangan karel 

 Petugas memberikan kunci ruangan setelah pemustaka melakukan 

pendaftaran dengan meninggalkan kartu identitas 

 1 ruang karel dapat dipakai maksimal 2 pemustaka 

 Setiap 2 jam pemustaka harus melakukan pembaruan peminjaman 

 Mahasiswa diperbolehkan membawa laptop dan buku. 
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SmartLab 

Perpustakaan UNISSULA menyediakan Smart Lab yang bertujuan 

memudahkan pemustaka mengikuti program pelatihan pendidikan pemustaka 

ataupun program yang lainnya, 

seperti tutorial aplikasi komputer, 

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 

ataupun kegiatan yang lain. Selain 

itu, pemustaka juga bisa melakukan 

reservasi untuk kegiatan lain yang 

sesuai.   

Gambar : Ruang Smart Lab 

 

Jam Layanan 

Nama Layanan Lokasi Jam Layanan 

SmartLab Lantai 3 Pagi: 08.00 – 11.30 

Siang: 13.00 – 14.45 

 

MekanismePeminjaman 

 Pemustaka langsung datang ke ruang pimpinan UPT Perpustakaan 

UNISSULA untuk meminjam ruang smartlab dengan membawa surat 

peminjaman tempat

 Pimpinan memberikan disposisi kepada petugas sirkulasi untuk 

meminjamkan ruangan apabila belum ada jadwal (kosong)

 Petugas memberikan kunci ruangan dan mempersilahkan pemustaka 

yang sudah reservasi

 1 ruang smartlab dapat dipakai maksimal 25 pemustaka

BI Corner 

Suatu pojok atau fasilitas yang memberikan edukasi tentang peran dan fungsi 

bank sentral yang dapat diakses melalui koleksi cetak maupun elektronik. 

BI corner berisi buku-buku dan literature bertema moneter, financial, perbankan, 

entrepreneur dan kisah inspiratif. 

dilengkapi dengan fasilitas 

tambahan seperti televise dan 

sofa. Meskipun dengan ruang yang 

tak begitu luas, dengan design 

interior yang menarik, ruang BI 

Corner dirancang senyaman 

mungkin untuk penggunanya. 

 

 

 

Audio Visual Room 

Ruang Audio Visual terletak di Lantai 3 dan dilengkapi dengan set audio, 

headphone, dan TV plasma. Ruangan 

ini dapat digunakan hingga 20 orang 

sekaligus. Ruangan ini 

memungkinkan pemustaka untuk 

mendengarkan dan menonton materi 

audio visual seperti CD-ROM, VCD, 

dan DVD. Agar bisa menggunakan 

ruangan, pemesanan bisa dilakukan 

di konter sirkulasi  Gambar : Ruang Layanan Audio Visual 
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Jam Layanan 

 

NamaLayanan Lokasi Jam Layanan 

Ruang Audio Visual Lantai 3 Pagi: 08.00 – 11.30 

Siang: 13.00 – 14.45 

 

 Mekanisme Peminjaman        

 Pemustaka langsung datang ke konter sirkulasi sebelum menggunakan 

ruangan audio visual

 Petugas memberikan kunci ruangan setelah pemustaka melakukan 

pendaftaran dengan meninggalkan kartu identitas

 1 ruang audio visual dapat dipakai maksimal 20 orang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARANA PENUNJANG LAIN 

Presensi Digital 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Presensi Digital UPT Perpustakaan UNISSULA 

 

Meja Baca 

Terdapat meja baca dengan fasilitas stop contact listrik (lantai 1 & 2) dan 

meja baca individual pada lantai 3. 

 

 

 

 

 

 

    Gambar : Meja Baca Individual Lt.3  

 

 

 

 

 

 

Gambar : Meja dan Kursi Baca dengan stop contact 
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Pilar Expose 

Media display, buku-buku terbaru dengan memanfaatkan kondisi pilar 

lama dibungkus unsur kayu untuk menimbulkan efek klasik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Pilar Expose 

 

Pilar kaca 

Digunakan untuk koleksi buku-buku terbaru ( new arrival ) berlokasi di 

dua tempat yaitu sebelah barat daya dan timur laut lantai 2 Perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Pilar Kaca 

High-Speed wifi 

Untuk mengakses internet gratis di lingkungan UNISSULA pengunjung 

wajib memasukkan ID dan password pada halaman login hotspot UNISSULA yang 

dapat diperoleh dengan cara mendaftar terlebih dahulu menggunakan email 

domain @UNISSULA. 

Dengan adanya layanan internet  ini, pengunjung yang membutuhkan 

sarana komputer untuk keperluan 

belajar maupun hiburan dapat 

datang ke UPT Perpustakaan 

UNISSULA tanpa dipungut biaya. 

Perpustakaan yang dilengkapi wi-fi 

juga memudahkan pemustaka 

mengakses informasi lewat internet. 

   Gambar : Halaman Login Hotspot UNISSULA 

 

Air Conditioner pada Tiap Ruangan 

 Agar pengunjung merasa nyaman dan betah, Perpustakaan memasang AC 

pada tiap ruang dan lantai. Selain itu dengan adanya pengatur suhu yang memadai 

akan membuat buku-buku menjadi awet dan tidak mudah rusak.  

 

Layanan Fotokopi 

 Layanan fotokopi disediakan agar pengunjung tidak perlu keluar dari 

Perpustakaan untuk memfotokopi halaman yang dibutuhkan tanpa harus 

meminjam buku. Fotokopi buku Perpustakaan memiliki beberapa ketentuan 

diantaranya adalah : 

 Pemustaka meninggalkan tanda pengenal sebagai jaminan 

 Fotokopi buku harus menggunakan layanan fotokopi yang ada di 

Perpustakaan 
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 Biaya fotokopi per halaman Rp 150,00 dan bolak-balik Rp 250,00 

 Dilarang memfotokopi buku secara utuh, hanya diperbolehkan mengkopi 

bagian yang diperlukan saja. Khusus untuk Karya tulis, tidak 

diperbolehkan mengkopi bagian 

pembahasan atau analisis. 

 Hasil kopian distempel oleh pihak 

Perpustakaan UNISSULA yang 

menandakan bahwa proses 

pengkopian telah mendapat ijin dari 

pihak Perpustakaan. 

 Tidak diperkenankan 

menggandakan ulang hasil kopian 

tersebut. 

Gambar : Mesin Fotokopi UPT Perpustakaan 

UNISSULA 

 

Lesehan Space 

Area Lesehan 

terdapat di setiap lantai   UPT 

Perpustakaan UNISSULA, 

dilengkapi dengan power 

connector ( stop contact 

listrik) disediakan untuk 

pemustaka sarana elektronik 

seperti laptop, charger 

handphone dan lain-lain. 

Gambar:  Area Lesehan Lt. 1 & 3 

 

Almari Barang Tertinggal & Kotak Saran 

Almari untuk menempatkan barang-barang pemustaka yang tertinggal di 

UPT Perpustakaan UNISSULA serta kotak saran untuk menampung masukan 

maupun kritik terhadap pelayanan dan fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan 

UNISSULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Almari Barang Tertinggal dan Kotak Saran 

 

Toilet Pria dan Wanita yang Berada di Tiap Lantai Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Toilet UPT Perpustakaan UNISSULA 
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Usulan Koleksi 

 Pemustaka dapat mengusulkan koleksi terutama buku yang dibutuhkan 

dengan cara mengisi form usulan buku yang ada di lantai 2 dan 3 atau bisa usul 

secara online di library.unissula.ac.id/usulbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

Sebagai salah satu media pendidikan pemakaidan sarana promosi, “Buku 

Panduan UPT Perpustakaan UNISSULA”sangat cocok menjadi pegangan praktis bagi 

pemustaka khususnya mahasiswa baru yang ingin mendapatkan informasi lengkap 

seputar UPT Perpustakaan UNISSULA.Sebaik-baiknya layanan akan sia-sia jika 

tidak banyak pengguna yang memanfaatkannya. Dengan membaca buku ini kami 

berharap rasa keingintahuan pengguna untuk sekedar berkunjung ke Perpustakaan 

akan muncul. 

Kami turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

membantu dalam proses penyelesaian “Buku Panduan UPT Perpustakaan 

UNISSULA”. Buku ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun tetap dibutuhkan untuk kemajuan penulisan “Buku Panduan UPT 

Perpustakaan UNISSULA” di masa depan. 

 

 Akhir kata. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 


