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BAB I 

Pendahuluan 
 

The core of library is not only about how to support learning,  

but also how to make learning happen in it (Jill Gremmels)” 

 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sebagai bagian dari 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, berusaha untuk selalu memberikan yang 

terbaik bagi seluruh warga akademikanya. Berbagai layanan dan fasilitas telah disediakan 

oleh perpustakaan dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di 

lingkungan akademik Stikom Surabaya. Beberapa layanan dan fasilitas yang tersedia antara 

lain: Peminjaman Mandiri, Ruang Belajar, Fasilitas Pembelajaran, Area untuk 

menyelenggarakan kegiatan akademik, Koleksi Bahan Pustaka, Layanan Bimbingan 

Pemustaka, Layanan Informasi dan Layanan Bebas Pustaka.  

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya juga menyediakan layanan online sebagai sarana komunikasi 

antara perpustakaan, pustakawan, dan pemustakanya. Layanan online tersebut adalah OPAC 

(Online Public Access Catalog) merupakan katalog online yang memberikan informasi 

tentang koleksi bahan pustaka cetak yang ada di Perpustakaan Stikom. E-Resources Center 

yaitu suatu layanan online yang menyimpan file digital dalam format .pdf, .mp3, .ppt, .doc, 

.jpg, dan .chm. Stikom Institutional Repository, layanan open access yang memuat hasil 

karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Layanan Live Chat yang memudahkan pemustaka untuk 

bertanya informasi seputar perpustakaan. Perpustakaan Stikom bekerjasama dengan 

Microsoft Campus Agreement memberikan fasilitas berupa software Microsoft asli bagi 

mahasiswa aktif Stikom Surabaya yang disebut dengan Microsoft Imagine. Melalui 

Microsoft Imagine mahasiswa akan mendapatkan hak akses untuk memiliki beberapa 

produk asli dari Microsoft.     

Tersedianya layanan dan fasilitas di Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya diharapkan dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan memberikan 

manfaat bagi seluruh warga Stikom Surabaya.   

 

 

 

Surabaya, Juli 2018 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN 

 

2.1   Visi Misi Perpustakaan 

 

VISI 

Terwujudnya perpustakaan sebagai learning commons dan pusat informasi yang unggul dan 

berkualitas 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan proses pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan pustaka 

dan sumber belajar lain sesuai dengan kebutuhan kurikulum  

2. Menyediakan ruang, sarana dan prasarana bagi sivitas akademik untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan belajar, penelitian, dan rekreasi   

3. Melakukan promosi perpustakaan dengan menyediakan tempat dan fasilitas serta 

menyelenggarakan kegiatan di perpustakaan 

4. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

rangka memberikan kemudahan layanan tanpa batas  

5. Melaksanakan pengembangan profesional SDM Perpustakaan dalam rangka 

membentuk SDM yang professional, unggul dan berkompetensi   

 

TUJUAN 

1. Meningkatkan koleksi perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkini sehingga dapat memberikan manfaat bagi sivitas 

akademik  

2. Memanfaatkan fungsi ruang di perpustakaan secara maksimal untuk memenuhi 

kebutuhan pemustaka dan memberikan atmosfer yang nyaman dengan penyediaan 

ruang sebagai tempat belajar, melakukan penelitian, dan rekreasi 

3. Meningkatkan pelayanan prima, memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan 

dalam melakukan akses informasi 

4. Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian koleksi digital 

5. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kualitas SDM Perpustakaan agar 

dapat berkarya secara professional 

 

MOTO 

 

Stikom Library, We Enrich Your Knowledge 
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2.2   Sejarah Singkat Perpustakaan 

 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya Surabaya 

didirikan bersama dengan organisasi induknya yaitu Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Ilmu Komputer Surabaya (STIKOM Surabaya) pada tanggal 30 April 

1983 berdasarkan SK Yayasan Putra Bhakti No.01/ KPT/ PB/ III/ 1983. Pada awal 

mula berdiri nama yang digunakan adalah AKIS (Akademi Manajemen Informatika & 

Komputer Surabaya) dan berlokasi Jl. Ketintang Baru XIV/ 2 Surabaya.  

Tanggal 20 Maret 1986 AKIS kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi 

berdasarkan SK Yayasan Putra Bhakti No. 07/ KPT/ PB/ 03/ 86. Nama AKIS berubah 

menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya 

(STIKOM Surabaya). Sejalan dengan perkembangannya STIKOM Surabaya beserta 

dengan perpustakaannya kemudian pindah ke gedung SIER Jl. Rungkut Industri I/ 1 

Surabaya pada tahun 1987.  Perkembangan terus dilakukan sampai pada tahun 1999 

STIKOM Surabaya telah memiliki gedung denagn 9 lantai di Jl. Raya Kedung Baruk 

No. 98 Surabaya.  

Perkembangan dunia pendidikan yang semakin meningkat dirasa perlu untuk 

melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Pada tanggal 2 Oktober 2014 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No. 378/ E/ O/ 2014 tanggal 4 September 2014, Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika & Teknik Komputer Surabaya (STIKOM Surabaya) resmi berubah 

menjadi institut dengan nama Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, dengan 

demikian nama perpustakaan juga mengikuti nama organisasi induknya yaitu 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Bertambahnya jumlah koleksi perpustakaan dan jumlah masyarakat akademik 

Stikom Surabaya selanjutnya dirasa perlu untuk melakukan pengembangan terhadap 

ruang perpustakaan sehingga dapat menampung seluruh koleksi serta memberikan 

ruang untuk pemustaka melakukan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan interaksi 

sosial. Hal ini ditindak lanjuti oleh pihak Yayasan Putra Bhakti dengan memberikan 

ruang yang lebih luas di lantai 1 pada bulan Agustus 2006 dengan luas total 906m2. 

Pengembangan perpustakaan masih terus dilakukan oleh pihak manajemen 

dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran. Pada tanggal 17 Februari 

2014 Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya Surabaya 

mendapat tempat baru lagi. Masih di gedung yang sama, Perpustakaan Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya Surabaya mendapatkan tempat dengan luas masing-

masing 906 m2 dan berada di lantai 8, lantai 9 dan lantai 10. Adanya tempat baru ini, 

perpustakaan diharapkan dapat memberikan layanan, fasilitas, dan tempat yang nyaman 

untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran.  
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BAB III 

INFORMASI PERPUSTAKAAN  

 

3.1 Direktori Alamat dan Nomor Penting 

Contact Us 

Live Chat 

Live Chat merupakan layanan komunikasi online antara pemustaka dengan petugas 

perpustakaan. Untuk memulai percakapan, klik pada pojok kanan bawah dengan 

keterangan: Live help is online. 

 
 

Phone 

(62) 031-8721731 ext. 723 dan 732 

 

E-Mail 

perpus@stikom.edu 

  

Social Networking :   

                 http://www.facebook.com/groups/perpustakaan.stikom.surabaya/  

 

                 

                 http://www.twitter.com/stikomlibrary 

 

 

 

                     @stikomlibrary  

 

 

 

mailto:perpus@stikom.edu
http://www.facebook.com/groups/perpustakaan.stikom.surabaya/
http://www.twitter.com/stikomlibrary
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3.2 Staff dan Deskripsi Pekerjaan Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya 

 

 Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya dikelola oleh 9 

orang staff, yang terdiri dari:  

 

Nama Jabatan 
Sasaran Utama 

Pekerjaan 

Deasy Kumalawati, S.Pd., M.A. Kepala Bagian 

Perpustakaan 

Menganalisis, mengelola dan 

mengontrol strategi Bagian 

Perpustakaan sesuai dengan 

visi misi dan budaya 

organisasi Institusi secara 

umum serta Perpustakaan 

secara khusus sehingga dapat 

mewujudkan Perpustakaan 

sebagai learning commons 

yang unggul dan berkualitas. 

 

Kusaeri Fungsional Layanan 

Sirkulasi 

 

Melayani peminjaman, 

perpanjangan, pengembalian 

dan pemesanan koleksi bahan 

pustaka di Bagian 

Perpustakaan 

 

Agung Prasetyo Wibowo, AP. Fungsional Layanan 

Informasi, Referensi, 

dan Bebas Pustaka 

Memberikan layanan akses 

informasi yang cepat dan 

tepat untuk memenuhi 

kebutuhan informasi, 

referensi, dan Surat 

Keterangan Bebas Pustaka 

kepada pemustaka 

Maria Widya Nugrahayu, S.IIP. Fungsional 

Pengembangan 

Koleksi Bahan 

Pustaka 

Melaksanakan dan mengelola 

proses pemenuhan kebutuhan 

koleksi bahan pustaka sesuai 

dengan pedoman kurikulum 

program studi 

 

Totok Kariono, S.Sos., M.M. Fungsional 

Pengolahan dan 

Melaksanakan proses 

pengolahan dan 
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Nama Jabatan 
Sasaran Utama 

Pekerjaan 

Pendistribusian Bahan 

Pustaka 

 

pendistribusian koleksi bahan 

pustaka yang baru sehingga 

dapat diakses dan 

dimanfaatkan dengan mudah 

oleh pemustaka 

Sugeng Hartono Fungsional 

Pemeliharaan Koleksi 

 

Melaksanakan dan mengelola 

proses pemeliharaan, 

perbaikan serta kerapian fisik 

koleksi bahan pustaka dan 

fasilitas yang ada di Bagian 

Perpustakaan 

 

Annuh Liwan Nahar, S.Ptk. Fungsional 

Pengembangan dan 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

 

Melaksanakan dan mengelola 

pengembangan, perbaikan, 

dan pemanfaatan teknologi 

informasi di Bagian 

Perpustakaan 

 

Lidya Rosiana, S.Sos. Fungsional Promosi 

Perpustakaan 

 

Melaksanakan kegiatan 

promosi Bagian Perpustakaan 

baik internal maupun 

eksternal dalam rangka 

pengenalan serta peningkatan 

pemanfaatan layanan dan 

fasilitas yanga da di Bagian 

Perpustakaan Stikom 

Surabaya 

 

Andriyani Septawatiningtyas, S.Kom. Fungsional  

 

Mengelola kebutuhan 

administrasi umum dan 

keuangan Bagian 

Perpustakaan serta 

mendukung dan 

mempersiapkan kebutuhan 

sarana dan prasarana layanan 

Bagian Perpustakaan 
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3.3   Struktur Organisasi Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 
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3.4  Keanggotaan Perpustakaan 

Jensi keanggotaan Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

dikelompokkan menjadi Anggota Langsung dan Anggota Tidak Langsung 

 

Anggota Langsung 

adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terdaftar dan berstatus aktif 

pada Institut sehingga secara otomatis terdaftar menjadi anggota perpustakaan..  

 

Anggota langsung mempunyai hak akses untuk seluruh koleksi perpustakaan baik cetak 

maupun digital, memperoleh dan menggunakan seluruh fasilitas serta layanan 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sesuai dengan tata tertib 

dan ketentuan yang berlaku.  

 

Anggota langsung dikategorikan  menjadi: 

a. Pimpinan dan Karyawan Institut  

b. Mahasiswa Institut yang berstatus aktif pada semester berjalan 

  

Anggota Tidak Langsung 

adalah masyarakat umum yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi 

anggota perpustakaan  

 

Anggota Tidak Langsung adalah: 

a. Tamu Yayasan ataupun tamu dari bagian lain di dalam lingkup Institut yang 

memiliki kepentingan tertentu ataupun diundang untuk berkunjung ke perpustakaan 

b. Anggota Baca, yaitu masyarakat umum berasal dari Institusi/Lembaga Pendidikan 

lain yang mendaftarkan diri menjadi anggota Perpustakaan Institut dengan 

mengikuti dan persyaratan yang berlaku 

 

3.5  Koleksi Perpustakaan 

Koleksi perpustakaan adalah koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam 

dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi. 

Koleksi Perpustakaan Institut terdiri dari:  

(1) Koleksi Buku, merupakan koleksi tercetak yang dalam pengelolaannya 

diklasifikasikan menjadi:  

a. Buku Umum, merupakan koleksi buku tercetak yang dapat dimanfaatkan di 

dalam dan di luar area perpustakaan.  
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b. Koleksi Khusus, merupakan koleksi buku tercetak yang dapat dimanfaatkan 

di dalam dan di luar area perpustakaan, memiliki identitas khusus dan pada 

umumnya adalah handbook penunjang mata kuliah (Koleksi ini memiliki 

JDDC: BM)   

c. Buku Referensi, merupakan koleksi buku tercetak yang hanya dapat 

dimanfaatkan di dalam area perpustakaan (JDDC: R) 

d. Koleksi Buku Kecil, merupakan koleksi buku tercetak yang dapat 

dimanfaatkan di dalam dan di luar area perpustakaan dan memiliki identitas 

khusus yaitu JDDC: KK (Koleksi Kecil) 

(2) Koleksi Terbitan Berkala, merupakan koleksi tercetak yang dalam 

pengelolaannya diklasifikasikan menjadi:  

a. Majalah Lepas, merupakan koleksi majalah tercetak yang dapat 

dimanfaatkan di dalam dan di luar area perpustakaan 

b. Majalah Bendel, merupakan kumpulan majalah lepas yang dalam periode 

tertentu dikumpulkan menjadi satu kesatuan sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh pemustaka baik di dalam dan di luar area perpustakaan   

c. Jurnal, merupakan koleksi tercetak yang dapat dimanfaatkan di dalam dan di 

luar area perpustakaan (JDDC: JRN) 

(3) Koleksi CD, merupakan koleksi elektronik yang dalam pengelolaannya 

diklasifikasikan menjadi: 

a. CD Installer, merupakan CD aplikasi yang dapat dimanfaatkan di dalam dan 

di luar area perpustakaan (JDDC: CDR) 

b. CD Buku, merupakan CD Tutorial yang diperoleh dari pembelian buku, 

dapat dimanfaatkan di dalam dan di luar area perpustakaan (JDDC: CDRT) 

c. CD Education, merupakan CD pembelajaran yang dapat dimanfaatkan di 

dalam dan di luar area perpustakaan (JDDC: CDRE) 

d. CD Majalah, merupakan CD yang diperoleh dari pembelian majalah, dapat 

dimanfaatkan di dalam dan di luar area perpustakaan (JDDC: CDRM) 

e. CD Installer Reference, merupakan CD aplikasi berlisensi sehingga hanya 

dapat dimanfaatkan oleh bagian tertentu dan untuk kebutuhan khusus 

(JDDC: CDRR)  

(4) Koleksi Karya Ilmiah, merupakan koleksi karya ilmiah dari sivitas akademika 

Institut (Tugas Akhir, Laporan Kerja Praktek, dan Laporan Akhir Penelitian 

Dosen) yang pemanfaatannya hanya dapat diakses di dalam area perpustakaan.  

(5) Koleksi Digital, merupakan koleksi dalam bentuk elektronik berupa karya ilmiah 

sivitas, e-book, e-journal, e-magazines, audio dan video yang disimpan dalam 

http://e-resources.stikom.edu  http://digilib.stikom.edu dan http://sir.stikom.edu  

(6) Koran dan Tabloid, merupakan koleksi yang dapat dibaca hanya di area 

perpustakaan 

http://e-resources.stikom.edu/
http://digilib.stikom.edu/
http://sir.stikom.edu/
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3.6  Fasilitas Perpustakaan 

Katalog 

Katalog adalah alat bantu untuk mencari seluruh koleksi yang ada di Perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Melalui fasilitas ini, penguna dapat 

memperoleh informasi tentang koleksi yang ada di perpustakaan seperti cover, data 

lengkap koleksi, abstraksi, jumlah eksemplar, dan status koleksi terpinjam. Akses 

katalog dapat dilakukan pada komputer Katalog di perpustakaan atau melalui: 

http://library.stikom.edu/online-catalog.html  

 

Usulan Koleksi 

Sivitas akademik Stikom Surabaya dapat mengusulkan koleksi yang belum dimiliki 

oleh perpustakaan. Usulan koleksi dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Cyber 

Campus (SICYCA) yang dapat diakses di http://sicyca.stikom.edu.  

 

Ketentuan dan cara pengajuan usulan koleksi adalah:  

- Pengguna termasuk anggota langsung Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya Surabaya.  

- Koleksi yang diusulkan relevan dengan kebutuhan kurikulum dan pengembangan soft 

skills  

- Koleksi yang diusulkan belum tersedia di perpustakaan  

- Login menggunakan NIM/NIK dan PIN Sicyca  

- Pilih menu Perpustakaan – Usulan Pustaka  

- Isi form yang tersedia dan klik SIMPAN 

- Usulan akan direalisasi sesuai dengan pertimbangan dan kebijaksanaan pihak 

perpustakaan.  

 

Ruang Baca 

Ruang baca Perpustakaan ada di setiap lantai dilengkapi dengan kursi dan meja ukuran 

lebar yang nyaman untuk menulis maupun untuk berdiskusi.  

 

Ruang Diskusi 

Perpustakaan memiliki 2 ruang kaca yang berada di lantai 8. Ruang diskusi ini 

diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan diskusi antar rekan atau juga antara 

mahasiswa dengan dosen.  

 

Integrated Learning Terminal (ILT) 

Perpustakaan Institut memberikan fasilitas peminjaman komputer bagi anggotanya yang 

dapat dimanfaatkan dengan ketentuan:  

http://library.stikom.edu/online-catalog.html
http://sicyca.stikom.edu/
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(1) Wajib melakukan pendaftaran kepada petugas perpustakaan untuk mendapatkan 

user dan password 

(2) Wajib melakukan login dengan menggunakan user dan password setiap kali 

akan menggunakan komputer ILT 

(3) Wajib berlaku sopan dan menjaga ketenangan di ruangan ILT sehingga tidak 

mengganggu ketenangan pengguna lain 

(4) Batas waktu peminjaman adalah 1 jam dan bisa diperpanjang jika tidak ada 

pengguna lain yang memesan 

(5) Menggunakan komputer ILT untuk keperluan pembelajaran 

(6) Tidak diperkenankan membuka situs-situs pornografi ataupun pornoaksi, 

melakukan transaksi/aktivitas ilegal, termasuk di dalamnya percobaan untuk 

mengakses jaringan internal institusi dan tindakan-tindakan lain yang bisa 

mengakibatkan terjadinya akses jaringan ilegal  

(7) Pengguna hanya diperbolehkan menggunakan software yang sudah tersedia di 

komputer ILT dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi baik hardware, 

software atau network.  

(8) Kerusakan terhadap sistem operasi/aplikasi yang dikarenakan tindakan tidak 

bertanggungjawab akan dikenakan sanksi. 

(9) Pengguna memiliki hak untuk melakukan download artikel penunjang 

pembelajaran, materi dan tugas kuliah  

(10) Petugas Perpustakaan berhak memutus jaringan dan mengambil tindakan jika 

terbukti pengguna melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditentukan 

 

WiFi 

Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya menyediakan 2 akses 

poin untuk terhubung dengan internet. Menggunakan WiFi dengan nama Stikomnet dan 

Stikomsby, pengunjung perpustakaan dapat melakukan akses internet melalui perangkat 

mobile seperti laptop, PDA, atau PC.  

Fasilitas ini disediakan agar pemustaka dapat melakukan pencarian sumber informasi 

tidak hanya di intranet, tetapi juga di internet. Pengguna WiFi wajib mendaftarkan 

terlebih dahulu perangkat yang akan menggunakan fasilitas ini. Untuk informasi lebih 

detil bisa melihat pada link http://library.stikom.edu/hotspot-wifi.html  

 

Stikom Microsoft Imagine 

Melalui fasilitas Microsoft Imagine yang dikelola Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya, seluruh mahasiswa dan dosen tetap Stikom Surabaya 

berhak memperoleh aplikasi legal produk Microsoft untuk menunjang belajar mengajar. 

Fasilitas ini dapat dimanfaatkan selama mahasiswa dan dosen tersebut masih berstatus 

aktif. 

http://library.stikom.edu/hotspot-wifi.html
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Locker (Cloak Room) 

Perpustakan menyediakan fasilitas lemari locker yang dapat dipinjam oleh anggotanya 

dengan ketentuan: 

(1) Locker hanya boleh digunakan oleh pengunjung perpustakaan 

(2) Pengunjung yang akan menggunakan locker wajib meminjam kunci locker pada 

petugas perpustakaan dengan cara menitipkan kartu identitas diri 

(KTP/SIM/STNK) selain Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

(3) Tidak diperkenankan meletakkan barang di atas locker ataupun di dalam locker 

tanpa meminjam kunci locker (Segala bentuk kehilangan bukan menjadi 

tanggung jawab perpustakaan) 

(4) Pengunjung yang meminjam locker wajib mengembalikan kunci locker jika 

akan meninggalkan ruang perpustakaan  

(5) Peminjaman locker hanya berlaku selama jam buka perpustakaan, keterlambatan 

pengembalian kunci locker akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000/hari dan 

berlaku kelipatan 

(6) Setiap kehilangan/kerusakan kunci locker dikenakan biaya penggantian sebesar 

Rp. 25.000 

(7) Pengunjung yang meminjam locker wajib menjaga kebersihan locker 

(8) Pengunjung yang meminjam locker wajib lapor jika terjadi kerusakan pada 

lemari penitipan 

(9) Pengunjung yang meminjam locker tidak diperkenankan meninggalkan barang 

berharga seperti HP, Laptop, Dompet, Perhiasan, Jam Tangan, dan barang 

lainnya 

(10) Segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab pihak perpustakaan.  

  

Movie Room 

Fasilitas ruang yang disediakan bagi pemustaka untuk kegiatan pemutaran film baik 

yang bersifat akademik dan juga hiburan. Ruang ini selain digunakan untuk kegiatan 

Friday Movie oleh perpustakaan juga boleh dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan 

khususnya program studi Multimedia dan Desain Grafis. Fasilitas yang tersedia di ruang 

ini LCD proyektor, Audio sistem, 1 unit komputer dan DVD player.  

English Room 

Fasilitas ruang yang disediakan untuk kegaitan perkuliahan mata kuliah Bahasa Inggris 

dan juga untuk memfasilitasi mahasiswa yang tergabung dalam UKM English of 

Stikom (EoS). Fasilitas yang tersedia di ruang ini 1 unit LCD proyektor.  
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Research and Learning Room 

Fasilitas ruang yang disediakan bai sivitas untuk kegiatan pembelajaran dan penelitian 

seperti bimbingan TA dan diskusi penelitian dosen. Fasilitas yang ada di ruang ini meja 

dan kursi yang di desain melingkar dan LCD proyektor.  

Area Lesehan 

Fasilitas area baca dengan desain lesesan, berada di lantai 10, tersedia untuk 

memberikan suasana berbeda untuk membantu menghilangkan rasa penat yang 

mungkin timbul saat proses belajar.  

 

Fasilitas Cetak Gratis 

Fasilitas printer yang disediakan gratis untuk mahasiswa mencetak tugas perkuliahan, 

dengan ketentuan:  

a. Hanya boleh digunakan untuk mahasiswa aktif Stikom Surabaya 

b. Wajib membawa kertas sendiri 

c. Kertas adalah HVS baru, dalam kondisi rapi, lurus dan tidak kusut 

d. Maksimal cetak adalah 25 lembar per hari untuk tiap mahasiswa 

 

3.7  Layanan Perpustakaan 

Layanan perpustakaan diberikan dengan tujuan memberikan kemudahan akses 

informasi dan pendayagunaan bahan pustaka dari semua jenis karya cetak maupun 

karya digital yang menjadi koleksi Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya Surabaya.  

 

A. Jam Layanan Perpustakaan 

Jam layanan perpustakaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Jam buka pada hari efektif kerja 

Senin – Jumat  : 07.00 – 19.00 WIB 

Sabtu   : 07.00 – 12.00 WIB  

2. Perpustakaan tutup layanan pada Hari Libur Nasional dan pada hari-hari khusus 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut   

3. Perpustakaan akan tutup selama maksimal 6 hari kerja pada setiap akhir Semester 

Ganjil untuk melaksanakan kegiatan Cacah Ulang (Stock Opname). Tutup layanan 

ini dilaksanakan pada saat libur semester. 
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3.8 Penerapan Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) 

Saat ini seluruh warga Stikom memiliki kartu identitas berbasis RFID. Kartu identitas 

ini dapat digunakan untuk menggunakan fasilitas dan layanan yang ada di kampus 

Stikom Surabaya, seperti membuka gerbang parkir, membeli minuman, dan presensi 

di kelas. Seiring dengan penggunaan RFID pada setiap lini layanan di Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya, Perpustakaan juga telah memanfaatkan RFID pada 

beberapa layanannya.  

 

Gate Pengunjung Berbasis RFID 

Gate ini difungsikan sebagai akses masuk ke perpustakaan. Pengunjung perpustakaan 

yang sudah memiliki kartu identitas Stikom berbasis RFID dapat membuka gate 

secara otomatis dengan melakukan tapping pada RFID Reader yang tersedia. Sistem 

ini sekaligus mendata setiap pengunjung yang masuk dan selanjutnya menyimpan 

serta menampilkan jumlah kunjungan pada monitor TV yang ada di perpustakaan.  

 

Sirkulasi Mandiri 

Kartu identitas Stikom berbasis RFID juga digunakan untuk melakukan transaksi 

peminjaman, pengembalian, dan pembayaran denda keterlambatan pengembalian 

pinjaman koleksi di perpustakaan. Pinjaman koleksi dapat dilakukan pada Komputer 

Sirkulasi Mandiri dengan melakukan tapping kartu pada RFID Reader yang tersedia 

untuk membuka aplikasi pinjaman koleksi.  

 

B.  Jenis Layanan Perpustakaan 

Perpustakaan Institut memberikan layanan kepada anggotanya dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(1) Layanan Sirkulasi merupakan layanan yang diberikan oleh Perpustakaan Institut 

bagi anggota langsung untuk melayani transaksi peminjaman, pengembalian, 

perpanjangan dan pemesanan koleksi bahan pustaka. Layanan ini hanya 

diberikan pada anggota langsung Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya Surabaya. Sejak tanggal 16 Februari 2009, khusus untuk 

mahasiswa aktif, staff dan dosen yang ingin meminjam koleksi disediakan 

layanan peminjaman self-service yang bernama Peminjaman Mandiri.  

(2) Layanan Reminder Peminjaman merupakan layanan yang diberikan oleh 

Perpustakaan Institut bagi anggota langsung berupa informasi melalui email dan 

SMS tentang batas akhir pengembalian koleksi yang sedang dipinjam selambat-

lambatnya 2 hari sebelum masa pinjam berakhir sampai dengan pinjaman 

koleksi tersebut dikembalikan 
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(3) Layanan Referensi dan Informasi merupakan layanan yang diberikan oleh 

Perpustakaan Institut berupa penelusuran informasi tentang subyek tertentu baik 

berupa materi cetak maupun materi digital dan informasi lainnya terkait dengan 

pemanfaatan perpustakaan  

(4) Layanan Bimbingan Pemustaka merupakan layanan yang diberikan oleh 

Perpustakaan Institut berupa bimbingan bagi anggota yang belum pernah 

memanfaatkan perpustakaan dan membutuhkan informasi ataupun bimbingan 

tentang tata cara pemanfaatan perpustakaan  

(5) Layanan Penerimaan Tugas Akhir dan Laporan Kerja Praktek merupakan 

layanan yang diberikan oleh Perpustakaan Institut kepada Mahasiswa yang telah 

menyelesaikan laporan akhir dan laporan kerja prakteknya untuk dipublikasikan 

di perpustakaan dan di Repository Institusi.  
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BAB IV 

ATURAN DAN TATA TERTIB 

 

Seluruh anggota perpustakaan wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Petugas 

Perpustakaan berhak untuk melarang dan meminta pengguna meninggalkan 

perpustakaan apabila pengguna terbukti melanggar.  

 

4.1  Tata Tertib Pemustaka 

Aturan dan tata tertib pengunjung Perpustakaan Institut diatur dengan ketentuan sebagai 

berikut:  

(1) Setiap anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan wajib membawa/ 

menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku, meliputi:  

a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk mahasiswa Institut  

b. Tanda Pengenal Karyawan (RFID Card) untuk karyawan Institut  

c. Kartu Keluarga Alumni Stikom (KASTI) untuk alumni Institut  

d. Kartu Anggota Baca untuk anggota baca Perpustakaan Institut  

(2) Setiap tamu Yayasan ataupun tamu dari bagian lain di dalam lingkup Institut 

yang memiliki kepentingan tertentu ataupun diundang untuk berkunjung ke 

perpustakaan wajib menghubungi petugas terlebih dahulu sebelum masuk ke 

perpustakaan. 

(3) Setiap Anggota Langsung perpustakaan yang akan masuk perpustakaan wajib 

melalui pintu masuk utama yang berada di Lantai 9 dan melakukan tapping 

kartu identitasnya pada RFID Reader untuk membuka pintu masuk dan 

sekaligus mengisi daftar kunjungan. 

(4) Setiap Anggota Langsung perpustakaan yang akan masuk perpustakaan wajib 

menggunakan Kartu Identitas miliknya sendiri. 

(5) Setiap anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan tidak 

diperkenankan membawa makanan dan minuman masuk ke dalam perpustakaan 

(6) Setiap anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan tidak 

diperkenankan membawa teman di luar sivitas akademika Institut tanpa ijin dari 

petugas perpustakaan 

(7) Setiap anggota perpustakaan yang masuk ke perpustakaan tidak diperkenankan 

membawa tas pribadinya (tas punggung, tas laptop, dll) 

(8) Setiap anggota perpustakaan yang masuk ke perpustakaan tidak diperkenankan 

memakai jaket, kaos oblong, sandal, dan topi 
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(9) Setiap pengunjung perpustakaan wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan 

kebersihan perpustakaan 

(10) Setiap anggota perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan wajib 

mengenakan pakaian rapi (hem/kaos berkerah dan sepatu) 

(11) Setiap anggota perpustakaan yang akan melakukan transaksi peminjaman 

koleksi ataupun pemanfaatan fasilitas lainnya wajib menunjukkan kartu 

identitas/kartu mahasiswa miliknya.  

(12) Setiap pengunjung perpustakaan wajib menjaga sendiri barang bawaan dengan 

baik. Segala bentuk kehilangan di dalam area perpustakaan bukan menjadi 

tanggung jawab perpustakaan. 

(13) Seluruh pengunjung perpustakaan wajib mematuhi aturan dan ketentuan yang 

berlaku dalam hal pemanfaatan koleksi, fasilitas dan layanan dan bersedia 

dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan dan  ketentuan 

yang berlaku.   

 

4.2  Aturan dan Ketentuan Peminjaman Koleksi 

Perpustakaan Institut mengatur jenis pinjaman koleksinya sebagai berikut: 

(1) Peminjaman Pengembangan, merupakan jenis peminjaman koleksi 

perpustakaan bagi Anggota Langsung perpustakaan dengan ketentuan:   

a. 8 judul buku, dengan masa pinjam 12 hari kerja  

b. 8 judul buku, dengan masa pinjam 30 hari kerja khusus untuk Mahasiswa 

Tugas Akhir 

c. 4 judul majalah lepas dan/atau majalah bendel dengan masa pinjam 6 hari 

kerja  

d. 4 judul CD, dengan masa pinjam 4 hari kerja 

(2) Peminjaman Wajib, merupakan jenis peminjaman koleksi perpustakaan bagi 

dosen yang mengajar pada semester berjalan dengan ketentuan 8 judul buku 

untuk 1 Mata Kuliah yang diampu dan masa pinjam 1 semester. 

(3) Peminjaman Kontrak, merupakan jenis peminjaman koleksi perpustakaan di 

luar Peminjaman Pengembangan dan Peminjaman Wajib bagi Anggota 

Langsung perpustakaan dengan ketentuan jumlah pinjaman koleksi dan masa 

pinjam telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan dan persetujuan 

Kepala Bagian Perpustakaan.  

 

4.3  Kewajiban Peminjam Koleksi  

Setiap anggota langsung yang meminjam koleksi perpustakaan wajib melakukan 

prosedur peminjaman koleksi yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
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(1) Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib menggunakan kartu 

identitas (Kartu Mahasiswa/Kartu Karyawan/Kartu Dosen) miliknya sendiri 

untuk melakukan transaksi peminjaman baik di petugas sirkulasi maupun di 

Komputer Peminjaman Mandiri  

(2) Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib menuliskan Nomor 

Induk Mahasiswa/Nomor Induk Karyawan di lembar isian identitas peminjam 

yang telah tersedia 

(3) Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib memasukkan semua 

data koleksi yang di pinjam pada Komputer Peminjaman Mandiri   

(4) Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib meminta stempel 

Tanggal Kembali pada petugas perpustakaan setelah melakukan transaksi 

peminjaman 

 

 

4.4  Ketentuan Perpanjangan Peminjaman Koleksi 

Anggota langsung dapat melakukan perpanjangan peminjaman koleksi dengan 

ketentuan:  

(1) Koleksi yang dipinjam tidak sedang dipesan oleh pengguna lain 

(2) Tanggal pengembalian minimal 1 hari sebelum masa peminjaman berakhir  

(3) Koleksi yang akan diperpanjang wajib dibawa dan diserahkan kepada petugas 

sirkulasi untuk dilakukan proses perpanjangan peminjaman dan pembaharuan 

stempel tanggal kembali 

(4) Batas maksimal perpanjangan adalah:  

a. Mahasiswa   : 2 kali perpanjangan 

b. Mahasiswa TA  : 1 kali perpanjangan 

c. Karyawan atau Dosen : 1 kali perpanjangan  

d. Asisten Laboratorium : 2 kali perpanjangan 

e. Peminjaman Wajib : Tidak ada perpanjangan 

Anggota yang sudah mencapai batas maksimal perpanjangan koleksi tidak dapat 

melakukan perpanjangan lagi kecuali dengan kondisi melakukan peminjaman 

ulang minimal 2 hari setelah koleksi dikembalikan. 

 

4.5  Ketentuan dan Sanksi 

A. Denda Keterlambatan 

Keterlambatan pengembalian peminjaman koleksi diberlakukan denda dengan 

ketentuan yang diatur sebagai berikut:  
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(1) Pembayaran denda dilakukan menggunakan saldo yang ada pada ID Card 

masing-masing 

(2) Setiap peminjam yang akan melakukan pembayaran denda wajib melakukan top 

up saldo pada meson top up yang tersedia di lantai 1 (Pintu masuk utama 

kampus)  

(3) Keterlambatan pengembalian peminjaman koleksi berlaku denda sebagai 

berikut:  

a. Koleksi Umum (Buku dan Majalah Lepas) berlaku denda Rp. 300 tiap hari 

untuk setiap eksemplar 

b. Koleksi Khusus (Buku dengan tanda Bulat Merah) berlaku denda Rp. 1.000 

tiap hari untuk setiap eksemplar 

c. Koleksi Majalah Bendel berlaku denda Rp. 1.000 tiap hari untuk setiap 

eksemplar 

d. Koleksi CD berlaku denda Rp. 1.000 tiap hari untuk setiap eksemplar    

e. Koleksi Umum yang tercatat dalam Peminjaman Wajib dan Peminjaman 

Kontrak berlaku denda Rp. 1.000 tiap hari setiap eksemplar 

(4) Skorsing merupakan sanksi berupa pencabutan sementara hak pinjam yang 

diberlakukan pada anggota yang terlambat mengembalikan koleksi dengan 

ketentuan:  

a. Terlambat 5 – 10 Hari dikenakan skorsing 5 hari 

b. Terlambat 11 – 15 hari dikenakan skorsing 10 hari 

c. Terlambat lebih dari 15 hari dikenakan skorsing 30 hari 

 

B. Koleksi Hilang/ Rusak 

(1) Anggota yang merusakkan atau menghilangkan koleksi yang sedang dipinjam 

wajib melapor kepada petugas perpustakaan dan mengganti dengan ketentuan: 

a. Judul koleksi harus sama dengan koleksi yang hilang/rusak 

b. Jika koleksi yang hilang/rusak sudah tidak terbit atau tidak terdapat di toko 

buku dapat diganti dengan terbitan baru dengan judul dan subyek yang sama 

c. Jika koleksi yang hilang/rusak adalah Buku Ajar/Modul atau koleksi yang 

sudah tidak terbit namun masih dibutuhkan oleh pengguna lain, dapat 

melakukan penggandaan sesuai dengan aslinya 

d. Jangka waktu penggantian adalah 6 hari terhitung pada saat melakukan 

pelaporan koleksi hilang 

(2) Peminjam yang merusakkan kotak CD wajib mengganti dengan kotak CD yang 

baru.  
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4.6   Ketentuan Pemesanan Koleksi Terpinjam 

Jika koleksi yang dibutuhkan sedang dipinjam oleh pengguna lain, maka pengguna 

dapat melakukan pemesanan terhadap koleksi tersebut, yang diatur dengan ketentuan :   

(1) Pemesanan hanya dapat dilakukan jika semua eksemplar dari judul tersebut telah 

terpinjam (status dapat dilihat dari komputer katalog). 

(2) Pemesanan dilakukan melalui petugas atau pada komputer katalog. 

(3) Pengguna dapat menghubungi petugas sirkulasi untuk mengetahui informasi 

ketersediaan pesanan. 

(4) Maksimal batas waktu penyimpanan pesanan adalah buku 3 hari, majalah 2 hari, 

dan  CD 1 hari. Koleksi pesanan yang tidak diambil dalam waktu tersebut akan 

dibatalkan pemesanannya, dan diberikan kepada pemesan berikutnya jika ada, 

atau dikembalikan ke rak koleksi 

  

4.7   Syarat dan Ketentuan Anggota Baca 

(1) Syarat dan ketentuan untuk mendaftar sebagai Anggota Baca diatur sebagai 

berikut: 

a. Membawa Surat Pengantar/Surat Rekomendasi dari Instansi/Lembaga 

Pendidikan asal atau dapat menunjukkan Kartu Super sebagai pengganti 

Surat Pengantar/Surat Rekomendasi 

b. Pasfoto 2x2 cm, sebanyak 2 lembar 

c. Membayar biaya administrasi sebagai Anggota Baca sebesar Rp10.000,- 

untuk masa keanggotaan 12 hari terhitung mulai dari tanggal pendaftaran.  

(2) Hak dan Kewajiban Anggota Baca diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Anggota Baca berhak mendapatkan Kartu Anggota Baca sebagai bukti telah 

terdaftar sebagai anggota perpustakaan 

b. Anggota Baca berhak memanfaatkan koleksi perpustakaan namun terbatas di 

dalam area perpustakaan 

c. Anggota Baca berhak memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam 

perpustakaan 

d. Anggota Baca berhak melakukan perpanjangan keanggotaan jika masa 

aktifnya telah berakhir 

e. Anggota Baca wajib membawa Kartu Anggota Baca, Kartu Tanda 

Mahasiswa atau Kartu Identitas Diri yang masih berlaku setiap kali 

berkunjung ke perpustakaan 

f. Anggota Baca wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di 

Perpustakaan Institut  

g. Kartu Anggota Baca hanya dapat digunakan oleh pemilik kartu anggota 

sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain. 
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4.8    Ketentuan Peminjaman Kunci Locker 

Perpustakan menyediakan fasilitas lemari locker yang dapat dipinjam oleh anggotanya 

dengan ketentuan: 

(1) Locker hanya boleh dipinjam oleh pengunjung perpustakaan 

(2) Pengunjung yang akan menggunakan locker wajib meminjam kunci locker pada 

petugas perpustakaan dengan cara menitipkan kartu identitas diri 

(KTP/SIM/STNK) selain Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

(3) Tidak diperkenankan meletakkan barang di atas locker ataupun di dalam locker 

tanpa meminjam kunci locker (Segala bentuk kehilangan bukan menjadi 

tanggung jawab perpustakaan) 

(4) Pengunjung yang meminjam locker wajib mengembalikan kunci locker jika 

akan meninggalkan ruang perpustakaan  

(5) Peminjaman locker hanya berlaku selama jam buka perpustakaan, keterlambatan 

pengembalian kunci locker akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000/hari dan 

berlaku kelipatan 

(6) Setiap kehilangan/kerusakan kunci locker dikenakan biaya penggantian sebesar 

Rp. 25.000 

(7) Pengunjung yang meminjam locker wajib menjaga kebersihan locker 

(8) Pengunjung yang meminjam locker wajib lapor jika terjadi kerusakan pada 

lemari penitipan 

(9) Pengunjung yang meminjam locker tidak diperkenankan meninggalkan barang 

berharga seperti HP, Laptop, Dompet, Perhiasan, Jam Tangan, dan barang 

lainnya 

(10) Segala bentuk kehilangan bukan menjadi tanggung jawab pihak perpustakaan. 

 

4.9 Ketentuan Peminjaman Ruang  

Perpustakaan Institut menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh Karyawan dan 

Mahasiswa, dengan ketentuan:  

(1) Peminjaman ruang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, kegiatan 

seminar, kegiatan perkuliahan berskala kecil, kegiatan rapat, dan kegiatan lain yang 

berhubungan dengan kegiatan institusi 

(2) Setiap peminjam ruang perpustakaan, wajib mengisi formulir yang dapat dikases 

melalui http://sicyca.stikom.edu/ pada bagian Perpustakaan dan Peminjaman Ruang 

(3) Permohonan peminjaman ruang dilakukan minimal 2 hari sebelum pelaksanaan 

kegiatan 

(4) Setiap peminjam wajib meninggalkan identitas diri yang masih berlaku kepada 

petugas perpustakaan pada saat pelaksanaan kegiatan 

(5) Setiap peminjam wajib turut serta menjaga kebersihan ruangan 

http://sicyca.stikom.edu/
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BAB V 

KARTU SUPER 

5.1     Tentang Kartu SUPER 

Kartu SUPER adalah kartu yang digunakan untuk mengakses layanan seluruh 

perpustakaan yang tergabung dalam FPPTI Jawa Timur. Dengan Kartu SUPER 

(Sarana Untuk ke Perpustakaan) ini, Anda tidak perlu lagi mengurus surat ijin 

untuk berkunjung ke perpustakaan anggota FPPTI Jatim. Kartu SUPER ini 

diluncurkan bersamaan dengan Seminar Keterbukaan Informasi Publik dan 

Deklarasi FPPTI Jawa Timur pada tanggal 26 Juli 2010 yang lalu. 

 

5.2 Manfaat Kartu SUPER 

1.   Kartu SUPER adalah kartu Sarana Untuk ke Perpustakaan yang diterbitkan oleh 

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa  Timur (FPPTI Jatim). 

2.   Kartu SUPER berfungsi untuk menggantikan surat ijin masuk ke 

Perpustakaan lain, dan bukan untuk menggantikan biaya keanggotaan 

yang disyaratkan masing-masing anggota FPPTI Jatim (syarat dan ketentuan 

lainnya tetap mengikuti peraturan yang berlaku di masing-masing perpustakaan 

anggota FPPTI).  

 

5.3   Cara Mendapatkan Kartu SUPER 

1. Kartu SUPER dapat diperoleh di Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya Surabaya dan seluruh Perpustakaan Perguruan 

Tinggi  anggota FPPTI Jatim 

2. Pemilik kartu SUPER adalah Mahasiswa dari Perguruan  Tinggi anggota FPPTI 

Jatim 

3. Perpustakaan yang tergabung dalam jaringan Kartu Super dapat dilihat pada 

https://fppti-jatim.or.id/public/keanggotaan/daftar-anggota-fppti-jatim/  

4. Kartu SUPER berlaku selama 6 bulan terhitung mulai dari tanggal 

diterbitkannya kartu tersebut 

5. Persyaratan untuk memperoleh kartu SUPER adalah pengguna harus terdaftar 

sebagai mahasiswa aktif dengan menunjukkan kartu mahasiswa yang masih 

berlaku 

6. Mengganti biaya cetak sebesar Rp5.000,- 

 

 

 

 

https://fppti-jatim.or.id/public/keanggotaan/daftar-anggota-fppti-jatim/
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BAB VI 

PETUNJUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  

 

6.1 Katalog Desktop 

Untuk membantu pengguna dalam mencari koleksi yang dibutuhkan, Perpustakaan 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya menyediakan komputer katalog yang 

dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi detail tentang koleksi tersebut. Data yang 

disajikan pada komputer katalog ini dibutuhkan untuk membantu pengguna mencari 

keberadaan koleksi.  

 

 

A. Cara Penelusuran Koleksi Buku 

1. Pada komputer katalog pilih jenis koleksi yang akan di cari 

(Buku/Majalah/Software/Tugas Akhir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pada kotak Penelusuran tentukan kategori koleksi yang akan dicari 

(Judul/Pengarang/Subyek) 
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3. Pada kotak Kata Kunci tentukan kata/judul apa yang akan dicari  

 
 

4. Langkah selanjutnya adalah klik pada tombol Telusur dan tunggu sampai proses 

selesai.  

 

5. Jika proses sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini.  

 
 

6. Klik pada Detail untuk melihat data lengkap. Akan muncul tampilan seperti berikut 

ini 
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7. Catat DDC, Judul Buku, dan Nama Pengarang untuk memudahkan menemukan 

buku tersebut di rak buku. Hal penting yang perlu diperhatikan sebelum 

melakukan pencarian buku di rak buku : 

 Cek status buku apakah sedang dalam status terpinjam atau tidak. 

 Pada gambar di atas, dapat dilihat ada kolom yang menampilkan nama 

peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, itu artinya bahwa koleksi 

tersebut sedang dipinjam sedangkan kolom yang kosong itu artinya bahwa 

koleksi tersebut masih tersedia.  

 Lihat jumlah buku yang tersedia. Contoh gambar diatas menunjukkan bahwa 

buku yang dimiliki oleh perpustakaan dengan judul tersebut adalah 5 eksemplar, 

dengan status 3 eksemplar sedang terpinjam dan 2 eksemplar tidak terpinjam.  

8. Apabila status buku tersebut sedang dalam status terpinjam, pengguna dapat 

melakukan pemesanan untuk buku tersebut. Klik pada tombol Pesan untuk 

melakukan pemesanan.  

9. Tulis NIM atau NIK pada kolom yang ada, lalu klik pada Proses.  

10. Jika nama Anda telah muncul pada kotak Pemesanan Koleksi berarti Anda telah 

sukses melakukan pemesanan buku.  

 
 

11. Jika yang muncul pesan seperti contoh dibawah ini, berarti masih ada buku yang 

belum dipinjam. Cobalah untuk mencari di rak buku atau hubungi petugas 

perpustakaan.  
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12. Langkah selanjutnya adalah mencari buku tersebut di rak buku. Dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari penelusuran di katalog tadi, yaitu 

DDC, Nama Pengarang, dan Judul Buku, tentunya akan lebih mudah untuk 

menemukan keberadaan koleksi tersebut. Misalnya kita akan mencari buku 

dengan data dibawah ini  

Judul  : Animasi Karakter 3D : 3Ds Max 6 

DDC  : 006.696 

Pengarang : Chandra, Handi 

Maka yang perlu kita lakukan adalah menuju rak dengan nomor DDC 

006.696 untuk mencari kode buku yang sesuai dengan data yang akan kita 

cari (kode buku ada di bagian samping buku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Setelah kita menemukan buku yang dibutuhkan, selanjutnya adalah melakukan 

transaksi peminjaman di Komputer Peminjaman Mandiri. 

 

B.   Cara Penelusuran Koleksi Software 

Penelusuran koleksi software tidak berbeda jauh dengan buku. Berikut langkah–

langkahnya 

1. Pada katalog, pilih Software pada kolom jenis koleksi yang akan dicari 

2. Tuliskan judul yang akan dicari 

3. Klik pada tombol Telusur 
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4. Tunggu sampai proses selesai, akan tampil seperti pada gambar berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klik pada Detail untuk menampilkan status koleksi secara lengkap 
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6. Tulis Nomor Induk dan JDDC software yang akan dipinjam 

7. Berikan pada petugas untuk memperoleh software tersebut.  

8. Serahkan KTM pada petugas untuk melakukan transaksi peminjaman.  

9. Tuliskan NIM/NIK pada kartu dan lidah software.  

 

 
 

10. Serahkan kembali kepada petugas.  

11. Petugas perpustakaan akan membantu untuk menginputkan data pinjaman Anda.  

 

C.    Cara Penelusuran Koleksi Tugas Akhir 

Koleksi Tugas Akhir berada di lantai 10. Penelusuran koleksi Tugas Akhir ddi 

katalog sama dengan penelusuran koleksi Buku dan Software. Ada 2 cara 

penelusuran koleksi Tugas Akhir, yaitu:  

 TUGAS AKHIR: Data yang perlu di catat adalah NIM Penulis, Nama 

Penulis dan Nomor Induk. Penelusuran koleks TA di rak berdasarkan 

angkatan penulis (dapat diketahui dari NIM Penulis).  

 Laporan Kerja Praktek (LKP): Data yang perlu dicatat adalah NIM 

Penulis, Tahun Tebit dan Nomor Induk. Penelusuran LKP di rak berdasarkan 

tahun terbit koleksi LKP 
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6.2    Peminjaman Mandiri 

Langkah–langkah melakukan peminjaman koleksi melalui Sirkulasi Mandiri :  

1. Tulis NIM dan TTD pada lidah buku yang ada dibelakang koleksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tempelkan KTM pada RFID Reader yang sudah tersedia dan pastikan masuk ke 

sistem Peminjaman Mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Selanjutnya akan tampil seperti berikut ini. Pastikan NIM dan Nama yang tertera 

adalah benar NIM dan Nama Anda.  
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4. Untuk melakukan pinjaman, arahkan barcode reader pada barcode yang ada di bagian 

belakang buku/majalah yang akan dipinjam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pastikan judul koleksi yang tertera pada layar adalah benar / sesuai dengan koleksi 

yang akan dipinjam.  

6. Untuk menyimpan proses peminjaman, tempelkan kembali KTM pada RFID Reader 

dan menuju Bagian Sirkulasi utk mendapatkan stempel tanggal kembali.  

7. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan fasilitas Sirkulasi 

Mandiri : 

- Pastikan Nama dan NIM yang tampil adalah benar nama Anda 

- Pastikan judul koleksi yang tampil adalah benar dan sesuai dengan koleksi yang 

Anda pinjam 

- Pastikan Anda telah menutup aplikasi Peminjaman Mandiri sebelum meninggalkan 

Meja Peminjaman Mandiri  

- Jangan pernah meminjamkan KTM kepada pengguna lain.  

 

6.3    Katalog Online 

Website Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

menyajikan berbagai macam informasi tentang perpustakaan, seperti sejarah 

berdirinya Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, 

Informasi koleksi terbaru, Katalog online, Informasi kegiatan, dll. Website ini 

dapat diakses di http://library.stikom.edu .  

 

Langkah–langkah menggunakan katalog online :  

1. Kunjungi alamat : http://library.stikom.edu/online-catalog.html 

2. Pilih Jenis Koleksi (Buku/Majalah/Software/Tugas Akhir) 

3. Tentukan kriteria  (judul/pengarang/subyek) 

http://library.stikom.edu/
http://library.stikom.edu/online-catalog.html
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4. Tulis kata kunci/judul buku yang ingin dicari 

 

 
 

 

5. Klik Cari Koleksi akan muncul tampilan seperti berikut ini 

 
 

6. Klik pada judul buku untuk melihat informasi buku secara lengkap 
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6.4    e-Resources Center 

e-Resources Center merupakan suatu layanan online yang menyediakan berbagai 

macam koleksi digital dalam format : .TXT, .DOC, .XLS, .PPT, .MP3, .JPG, 

.CHM, .HTML, .PDF Layanan online ini hanya dapat diakses oleh sivitas Stikom 

Surabaya.  

 

Cara Akses dan Download :  

1. Pada web browser ketik alamat URL http://eresources.stikom.edu/ akan 

muncul tampilan seperti ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klik pada tombol                            untuk melakukan login 

 

 

3. Masukkan NIM/NIK dan PIN kemudian klik tombol submit 

 

 

http://eresources.stikom.edu/


   

37 | P a g e  
 

Buku Panduan Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya - 2018 

4. Setelah melakukan login, akan tampil halaman utama e-resources center seperti ini :  

 

 
 

5. Pada layanan online ini ada 3 kategori yang bisa dipilih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Klik pada salah satu kategori yang ingin di download.  

Contoh : Klik pada kategori Video  Tutorial.  

 

 

7. Untuk melihat video secara streaming, klik pada judul atau klik pada download 

untuk menyimpan file video.  
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Tampilan Video Streaming 

 
 

 

6.5    Stikom Institutional Repository 

Stikom Institutional Repository (SIR) merupakan salah satu layanan pengarsipan 

online yang dikembangkan dan dikelola oleh Perpustakaan Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya Surabaya. Website ini aktif sejak Januari 2014 dan 

menggunakan Eprints sebagai wadah (repository) untuk mengumpulkan, 

mengelola, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan hasil karya intelektual 

dan atau karya ilmiah institusi seperti jurnal, artikel, buku, skripsi, tesis, disertasi, 

makalah, pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya. Tujuan dari 

dikembangkannya SIR ini adalah untuk menyediakan akses yang mudah terhadap 

semua koleksi hasil karya ilmiah sehingga dapat ditemukan kembali untuk 

mendukung proses belajar mengajar baik di lingkungan sendiri (nasional) dan 

sampai masyarakat luas (internasional). 

 

http://eprints.org/software/
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Cara Mengakses SIR 

Akses pada alamat URL http://sir.stikom.edu/ akan tampil halaman depan seperti ini 

 

 
 

 

Untuk mengetahui koleksi terbaru yang telah di entrikan, bisa diklik pada menu latest 

edition. 

 
 

 

Sedangkan untuk mencari koleksi yang diinginkan, bisa klik pada menu search atau 

advanced search seperti pada gambar dibawah ini. 

 
 

http://sir.stikom.edu/
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Berikut adalah tampilan pencarian menggunakan advanced search. 

 
 

 

 

6.7    Stikom Microsoft Imagine (Microsoft Campus Agreement) 

Microsoft Campus Agreement adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama antara 

Microsoft dengan sekolah atau kampus dalam hal pembelian lisensi sofware asli 

yang dikeluarkan Microsoft secara legal. 

 

Stikom Surabaya sejak tahun 2001 sudah menjalin kerjasama dengan Microsoft 

dalam hal melegalkan pemakaian software Microsoft di lingkungan Stikom 

Surabaya. Sehubungan dengan adanya program Campus Agreement antara 

Stikom Surabaya dengan Microsoft, Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya sebagai pengelola software-software tersebut menambah link ini 

sebagai pusat informasi program Campus Agreement bagi sivitas akademika 

Stikom Surabaya. Program ini memberikan akses kepada sivitas untuk dapat 

menggunakan software-software populer termasuk sistem operasi dan software 

pengembangan. 

 

Selain itu, sejak tahun 2008, Stikom Surabaya juga secara otomatis menjadi 

anggota dalam Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA) 

http://www.microsoft.com/Education/CampusAgreement.mspx
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dan saat ini sudah berubah menjadi DreamSpark, dimana keanggotaan ini akan 

lebih banyak digunakan oleh mahasiswa dalam mengembangan software developer 

dan kebutuhan penelitian. Seluruh Mahasiswa aktif Stikom Surabaya berhak 

mendapatkan software Microsoft secara gratis.  

 

Keuntungan Microsoft Imagine   

- Mahasiswa akan memperoleh dan menggunakan software legal untuk PC di rumah 

atau laptopnya. Sehingga menghindari penggunaan software bajakan. 

- Serial number untuk setiap software berbeda untuk setiap mahasiswa (setiap 

mahasiswa akan diberi serial number yang unik) 

 

Cara Memperoleh Software dan Serial Number Microsoft Imagine   

Setiap mahasiswa aktif Stikom Surabaya secara otomatis telah terdaftar sebagai member 

Microsoft Imagine.  

 

Cara Registrasi ke website Microsoft Imagine   

 Pada browser ketikkan alamat :  http://stikomapps.stikom.edu 

 Lakukan login dengan mengisikan NIM dan PIN yang sudah Anda dapat. 

 Klik pada Mail dgn icon  untuk masuk ke Email 

 

 

 
 

 

 

Setelah masuk di inbox buka e-mail dari Stikom Surabaya – Information 

Technology. 

http://stikomapps.stikom.edu/
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Ikuti petunjuk yang ada di email tersebut. Klik link Complete Your Registration yang 

telah diberikan. Lengkapi data yang diminta. Klik tombol Register. 

 
Selanjutnya, Anda akan dibawa ke halaman utama dari website Microsoft Microsoft 

Imagine   
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Cara Download Serial Number 

 

Masukkan Username (email) dan Password yang telah dibuat pada saat proses 

registrasi. Setelah Sign In, akan tampil halaman depan Microsoft Imagine dengan user 

kita sendiri. Pada halaman ini akan tampil pula sekitar 197 software legal yang 

memberikan serial number asli dari Microsoft.   

  

Untuk mendapatkan Serial Number, klik pada software yang dibutuhkan kemudian klik 

Add to Cart . 

 

Selanjutnya klik tombol Check Out jika sudah selesai memilih software yang 

dibutuhkan, atau klik tombol Continue Shopping jika masih ada software lain yang 

akan di pilih 

 

 

Setelah klik tombol Check Out, akan tampil halaman verifikasi seperti berikut ini. Klik 

I Accept yang artinya setuju dan menerima semua peraturan yang ditetapkan oleh 

DreamSpark.  
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Langkah selanjutnya adalah melengkapi form order. Pada tampilan ini, isikan nama dan 

email yang terdaftar di Microsoft Imagine. Beri centang pada tulisan Yes, I’d like to 

receive newsletter and student or educator promotional …… 

Kemudian klik tombol Proceed with Order 

 

Proses selesai. Product Key (Serial Number) dari software yang dipilih akan muncul. 

Catat nomor ini untuk digunakan pada saat install software di komputer.  

 

Catatan :  

Pada halaman ini juga akan nampak pilihan Download Options. Pilihan ini digunakan 

untuk mendownload file software yang dipilih. Langkah ini tidak perlu dilakukan 

karena Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sudah 

menyediakan beberapa software yang penting dan dibutuhan oleh mahasiswa. 

Mahasiswa aktif bisa meminjam software tersebut di Perpustakaan 

 

Software-software yang ada di Perpustakaan hanya sebagian kecil dari yang ada di 

Microsoft Imagine. Jika software yang dibutuhkan belum ada di Perpustakaan, silahkan 

mengajukan permintaan download software dengan mengirimkan melalui email ke 

agung@stikom.edu dan iwan@stikom.edu  dengan format email : 

1. NIM/NIK 

2. Nama Lengkap 

3. Kebutuhan Software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msdn70.e-academy.com/stikompsura_it
mailto:agung@stikom.edu
mailto:iwan@stikom.edu
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 Buku Panduan Perpustakaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

2018 ini telah selesai disusun. Kedepannya, buku panduan ini tetap membutuhkan revisi 

dan tambahan jika ada perubahan ataupun tambahan terkait fasilitas, layanan, tata 

tertibm dan aturan yang berlaku di perpustakaan.  

 Tersusunnya buku panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

membantu pemustaka untuk dapat memanfaatkan semua yang tersedia di perpustakaan 

dengan maksimal.  

 

Surabaya, Juli 2018 

Tim Penyusun Buku Panduan Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




