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Gedung Perpustakaan

KAMPUS 1 KAMPUS 2



PERPUSTAKAAN ???
•• Adalah sebuah ruangan bagian dari sebuah gedung atau Adalah sebuah ruangan bagian dari sebuah gedung atau 

gedung itu sendiri gedung itu sendiri (ADA TEMPAT)(ADA TEMPAT)

•• yang digunakan untuk menyimpan yang digunakan untuk menyimpan bukubuku dan dan terbitan lainnya terbitan lainnya •• yang digunakan untuk menyimpan yang digunakan untuk menyimpan bukubuku dan dan terbitan lainnya terbitan lainnya 
(ADA KOLEKSI)(ADA KOLEKSI)

•• yang disimpan menurut tata susunan tertentu yang disimpan menurut tata susunan tertentu (DIOLAH)(DIOLAH)

•• untuk digunakan pembaca / pencari informasi, untuk digunakan pembaca / pencari informasi, (DISAJIKAN)(DISAJIKAN)

•• tidak untuk dijual tidak untuk dijual (tidak bersifat komersial)(tidak bersifat komersial)

Terbitan lainnya:Terbitan lainnya:
semua bahan cetak seperti semua bahan cetak seperti 

majalah, jurnal, surat kabar,  naskahmajalah, jurnal, surat kabar,  naskah--naskah, naskah, majalah, jurnal, surat kabar,  naskahmajalah, jurnal, surat kabar,  naskah--naskah, naskah, 

laporan penelitian, prosiding, peta, laporan penelitian, prosiding, peta, 

karya media audio visual karya media audio visual 

(slide, kaset, piringan hitam, compact disk)(slide, kaset, piringan hitam, compact disk)



AdalahAdalah perpustakaanperpustakaan yangyang terdapatterdapat

PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN 

PERGURUAN TINGGI :PERGURUAN TINGGI :

AdalahAdalah perpustakaanperpustakaan yangyang terdapatterdapat

padapada perguruanperguruan tinggitinggi dengandengan tujuantujuan

utamautama membantumembantu perguruanperguruan tinggitinggi

mencapaimencapai TriTri DharmaDharma PerguruanPerguruan

TinggiTinggi (( Pendidikan,Pendidikan, PenelitianPenelitian dandanTinggiTinggi (( Pendidikan,Pendidikan, PenelitianPenelitian dandan

PengabdianPengabdian padapada MasyarakatMasyarakat ))



SebagaiSebagai fasilitatorfasilitator UtamaUtama UniversitasUniversitas MuhammadiyahMuhammadiyah SidoarjoSidoarjo dalamdalam pelestarianpelestarian

penelusuranpenelusuran dandan pemberdayaanpemberdayaan informasiinformasi untukuntuk menunjangmenunjang kegiatankegiatan belajarbelajar

mengajarmengajar,, penelitianpenelitian dandan pengabdianpengabdian masyarakatmasyarakat

MISI:MISI:

VISI:VISI:

a.a. MenyediakanMenyediakan sumbersumber--sumbersumber informasiinformasi keilmuankeilmuan

b.b. MenyediakanMenyediakan sumbersumber--sumbersumber informasiinformasi keislamankeislaman dandan kemuhammadiyahankemuhammadiyahan

c.c. MemberikanMemberikan layananlayanan informasiinformasi keilmuankeilmuan, , keislamankeislaman dandan kemuhammadiyahankemuhammadiyahan yang yang 
dapatdapat memperluasmemperluas kegiatankegiatan belajarbelajar mengajarmengajar dandan penelitianpenelitian

d.d. MengembangkanMengembangkan upayaupaya pemberdayaanpemberdayaan informasiinformasi yang yang telahtelah dimilikidimiliki perpustakaanperpustakaan untukuntuk
civitascivitas akademikaakademika, alumni , alumni dandan masyarakatmasyarakat dalamdalam kaitannyakaitannya dengandengan konsepkonsep belajarbelajar
seumurseumur hiduphidup

e.e. MengorganisasikanMengorganisasikan informasiinformasi agar agar mudahmudah untukuntuk ditemukanditemukan kembalikembali baikbaik secarasecara manual manual 
maupunmaupun berbasisberbasis teknologiteknologi informasiinformasi

f.f. MewujudkanMewujudkan SistemSistem InformasiInformasi ManajemenManajemen perpustakaanperpustakaan yang yang terintegrasiterintegrasi dengandengan Biro Biro 
AdministrasiAdministrasi lain lain dilingkungandilingkungan UMSIDAUMSIDA

MISI:MISI:

AdministrasiAdministrasi lain lain dilingkungandilingkungan UMSIDAUMSIDA

g.g. MewujudkanMewujudkan terbentuknyaterbentuknya MDLN (MDLN (MuhammadiyahMuhammadiyah Digital Library Network)Digital Library Network)





Perpustakaan Kampus 1

• Koleksi Referensi

• Koleksi Skripsi dan Tesis

• Koleksi Khusus

• Jurnal

Lantai 3

• Skripsi/Tesis/TA/PKL

• Pengolahan Koleksi
• Jurnal

• Majalah dan Koran

• E-Journal (ProQuest & Cengage)

• Koleksi Umum

• Sirkulasi

Lantai 2

• Pengolahan Koleksi

• Lab Komputer serta 

Diskusi

Lantai 1

� Administrasi

� Ruang Kepala Perpustakaan

� Ruang Pengolahan • Sirkulasi� Ruang Pengolahan

� Cek Plagiasi (UNPLAG)



Perpustakaan Kampus 2

• Koleksi Umum

• Majalah, Koran

• Peminjaman

• Pengembalian

• Surat Keterangan Bebas Pinjaman 

(Fak. Teknik, Hukum, Psikologi dan 

Pertanian)

Skripsi tahun 2013 – 2015

Untuk Fakultas Teknik, Untuk Fakultas Teknik, 

Pertanian, Hukum dan 

Psikologi



KEANGGOTAANKEANGGOTAAN
•• Mahasiswa, dosen dan karyawan Mahasiswa, dosen dan karyawan 

UMSIDA aktifUMSIDA aktif

•• Mendaftarkan diri untuk dicatat Mendaftarkan diri untuk dicatat 
keanggotaannyakeanggotaannyakeanggotaannyakeanggotaannya

•• Akan mendapatkan kartu anggotaAkan mendapatkan kartu anggota

•• Kartu anggota wajib dibawa setiap Kartu anggota wajib dibawa setiap 
melakukan kegiatan di melakukan kegiatan di 

perpustakaanperpustakaan KEWAJIBANKEWAJIBAN
�� Menjaga tata tertib, kesopanan, Menjaga tata tertib, kesopanan, 

ketenangan dan kebersihan ruangketenangan dan kebersihan ruang

�� Menjaga keawetan koleksi agar Menjaga keawetan koleksi agar 

tidak rusak, hilangtidak rusak, hilangtidak rusak, hilangtidak rusak, hilang

�� Menjaga kerapian susunan koleksi Menjaga kerapian susunan koleksi 

di rakdi rak



MASUK PERPUSTAKAAN

• Membawa Buku Anggota

Setiap masuk ke perpustakaan wajib:

• Melakukan absen • Melakukan absen 

kunjungan



Penelusuran Koleksi1

Gunakan Fasilitas 

Catalog Online

yang telah disediakan



Ketik lalu tekan :

http://192.168.10. 6

Penelusuran Koleksi2

kemudian klik logo 

UMSIDA



Menu dan Sub Menu

17Mencari koleksi 

menurut jenisnya

Mengetahui Jumlah 

dan koleksi yang 

sedang dipinjam 

Mencari alamat 

mahasiswa

Dosen dan Karyawan

Informasi Umum 

tentang Perpustakaan 

UMSIDA

Mengetahui koleksi 

yang DIPESAN telah 

tersedia atau belum

Upload data Tugas 

Mahasiswa ONLINE

Mengecek koleksi 

yang sedang dipinjam

Mengetahui data 
Memesan koleksi yang 

sedang dipinjam oleh 

anggota lain

Mengusulkan 

pembelian buku baru

Mengetahui data 

koleksi terbaru

Menulis Kritik dan 

Saran



Ketik kata kunci yang 

Penelusuran Koleksi

3

Ketik kata kunci yang 

paling spesifik, baik 

pada JUDUL, 

PENGARANG atau 

Keterangan lain yang 

anda ketahui (salah 

satu pilihan)



Penelusuran Koleksi4

Setelah koleksi yang Setelah koleksi yang 

anda cari ditemukan, klik 

pada Detail Cantuman



Penelusuran Koleksi5

Klik pada Nomor Induk 

Buku (REGISTER) yang 

TERSEDIA

(tidak sedang Dipinjam)



Catat Nomor Panggil 

Penelusuran Koleksi6

(DDC)nya :

302.072   Mul   m-4



Silahkan Menuju Rak, 

Lihat pada Rambu 

Petunjuk.

Pencarian di Rak7

Petunjuk.

Koleksi diletakkan 

secara berurut dan 

beraturan dimulai dari 

nomor kelas terkecil ke 

nomor kelas yang besar

000 - 999000 - 999



302.072   =  Nomor klasifikasi

yang mengelompokkan 

koleksi kedalam subyek/

bahasan yang sama

Penelusuran Koleksi

8

PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SIDOARJO

Kode pengarang

302.072

Mul

m-4

Mul   =  Kode pengarang

yang ditulis dengan 

indensi terbalik

Mulyana, Hadi

m     =  abjad pertama dari 

judul (Metodologi  

Penelitian Kualitatif�)m-4
4       =  koleksi ke-4 dengan judul

yang sama



Cari nomor kelas yang 

paling mendekati  pada 

sisi depan rak

Pencarian di Rak9

LANGKAH CEPAT LANGKAH CEPAT 

PENCARIAN DI RAK :

Cari terlebih dahulu 

kode pengarangnya 

(Mul)

Setelah itu kode abjad 

judul koleksi (m)

baru cari nomor 

kelasnya (302.072)



Jika koleksi sedang 

DIPINJAM,

Pesan Koleksi10

Lakukan pemesanan.

Tekan pada PESAN 

BUKU



Pesan Koleksi11

Masukkan NIM anda, 

Tekan SIMPAN,

tunggu perintah 

selanjutnya, lalu 

tekan OK



Untuk mengetahui apakah 

koleksi pesanan anda telah 

dikembalikan atau belum,

cek pada Sub Menu 

DAFTAR PESAN BUKU.

Pesan Koleksi12

Ingat batas waktu koleksi 

akan dikembalikan.

Jika telah dikembalikan, koleksi 

akan didisplay oleh petugas 

selama 1 minggu.

Melewati batas tersebut 

pesanan tidak diambil, koleksi 

akan dikembalikan ke rak.



Setiap masuk ke perpustakaan 

dan akan meminjam koleksi, 

Kartu Anggota harus selalu 

dibawa

Peminjaman Koleksi

dibawa

Selalu ingat Kode Anggota Anda   

PAI 06/32 =

Jurusan Pend Agama Islam

06.20710.00032.



Tulis : 

PAI 06/32 pada :

Slip Tanggal Kembali

dan Kartu Buku

Peminjaman Koleksi14

Tulis :

10543 (Nomor Buku) 

pada

Kartu Anggota

SERAHKAN BUKU 

KEPADA PETUGAS

untuk diproses



Serahkan buku yang 

Pemeriksaan Pinjaman Koleksi

Serahkan buku yang 

anda pinjam kepada 

petugas untuk dicek



ATURAN PEMINJAMAN

• Jumlah koleksi yang dipinjam maksimal 5 
eksemplar

• Lama peminjaman 1 minggu• Lama peminjaman 1 minggu

• Dapat dilakukan perpanjangan maksimal 
3x dengan catatan, koleksi tidak sedang 
dipesan oleh anggota lain

• Tidak diperkenankan meminjam dengan 
menggunakan KARTU ANGGOTA menggunakan KARTU ANGGOTA 
MAHASISWA LAIN



SANKSISANKSI--SANKSISANKSI

•• Dikenai Dikenai dendadenda administratifadministratif

•• Pemberlakuan denda untuk Pemberlakuan denda untuk 
mendisiplinkan diri kita agar mendisiplinkan diri kita agar 

KETERLAMBATAN KETERLAMBATAN 

PENGEMBALIANPENGEMBALIAN MERUSAKKAN / MERUSAKKAN / 

MENGHILANGKAN MENGHILANGKAN 

KOLEKSIKOLEKSI
mendisiplinkan diri kita agar mendisiplinkan diri kita agar 
terbiasa tertib terbiasa tertib �� Koleksi yang Koleksi yang rusakrusak wajib wajib 

diperbaiki / mengganti biaya diperbaiki / mengganti biaya 

perbaikanperbaikan

�� Koleksi yang Koleksi yang hilanghilang wajib wajib 

diganti dengan koleksi yang diganti dengan koleksi yang 

sama / subyek yang sama / sama / subyek yang sama / 

koleksi lain dengan harga koleksi lain dengan harga 

Mengambil sebagian / keseluruhan isi Mengambil sebagian / keseluruhan isi 

koleksi mendapat sanksi akademis koleksi mendapat sanksi akademis 

berupa skorsing berupa skorsing tidak diperkenankan tidak diperkenankan 

mengikuti perkuliahanmengikuti perkuliahan dan atau sanksi dan atau sanksi 

PELANGGARANPELANGGARAN

koleksi lain dengan harga koleksi lain dengan harga 

yang sebandingyang sebandingmengikuti perkuliahanmengikuti perkuliahan dan atau sanksi dan atau sanksi 

sesuai status pelanggaransesuai status pelanggaran



• Membawa buku yang akan dikembalikan

• Membawa Kartu Anggota Perpustakaan

Pengembalian

• Membawa Kartu Anggota Perpustakaan

• Membawa buku yang akan diperpanjang / 

dipinjam lagi

Perpanjangan

dipinjam lagi

• Membawa Kartu Anggota Perpustakaan



RAMBU-RAMBU



KARTU 

SUPERSUPER



• Skripsi/Tesis 

(Hardcopy) dijilid 

A5 telah 

ditandatangani 

Pembimbing, Ka. 

Prodi dan Dekan 

Penyerahan Skripsi/Tesis

• Menyerahkan 

sumbangan buku 

minimal tahun 

penerbitan 2014, isi 

minimal 250 

halaman dan Prodi dan Dekan 

Fakultas

• Skripsi telah 

dibubuhi Stempel 

Fakultas

• CD (Softcopy) 

skripsi/Tesis 

dalam format PDF 

dan Word

halaman dan 

BUKAN BAJAKAN

• Setiap penyerahan 

akan mendapatkan 

Tanda Bukti

• Tanda Bukti 

ditunjukkan pada 

waktu 

penandatanganan dan Word

• Semua nya harus 

asli tidak fotocopy 

atau scan.

penandatanganan 

Blangko 

Pengambilan Ijasah

Mahasiswa Fak.Teknik, Pertanian, Hukum 

dan Psikologi wajib menunjukkan BUKTI 

BEBAS PINJAM dari Perpustakaan Kampus 

II



Para Penjaga Gawang20

Dra. Lilik Indayani, M.M. Noor Masuddin, S.Sos. Ratro Indakto, A.Md. Risha Setyowati, S.Sos.

Imam Nurul Hidayat, A.Md. Nurhayati, A.Md. Pristiwanto, A.Md. Irta Fiddinia

Lilis Suhariati, S.Kom. Dewi Rositasari, A.Md. Anita Rohma Fidayanti, S.Sos. Asmaul Husna, S.PdI



TERIMA KASIH

KAMI SIAP

MEMBANTU ANDA


