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BAB IV 

GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS 

ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  

A. Sejarah 

UPT Perpustakaan Universitas Islan Sultan Agung didirikan pada bulan 

Oktober 1968. Pada waktu itu, Bapak H. R. Rachmad selaku kepala 

perpustakaan Negara semarang diminta ikut mengelola buku-buku dalam 

bahasa inggris yang berjumlah 2500 eksemplar untuk dijadikan 

perpustakaan. UPT Perpustakaan UNISSULA menempati kantor 

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

dan hanya memiliki satu orang pustakawan. Dan pada tahun 1969, 

perpustakaan tersebut baru dibuka unuk mahasiswa. 

Pada pertengahan tahun1972, UPT perpustakaan UNISSULA 

pindah ke ruang belakang gedung serba guna di Jl. Seroja Tengah. 

Kemudian perpustakaan pindah ke ruang depan kiri yang semula ruang 

penerima tamu gedung serba guna UNISSULA. Pada waktu itu, jumlah 

pustakawan telah bertambah menjadi 3 orang. Mulai tahun 1972, bapak H. 

R. Rachmad telah pensiun dari perpustakaan negara semarang, beliau ikut 

mengelola perpustakaan secara penuh. Sejak saat itu perpustakaan 

UNISSULA mempunyai 4 orang pustakawan.  

Pada awal tahun1984, kampus UNISSULA di jalan Kaligawe telah 

selesai dibangun. Semua fakultas yang semula di jalan seroja tengah 
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pindah ke jalan kaligawe, termasuk perpustakaan. Karena gedung 

perpustakaan belum dibangun maka digunakan ruang pertemuan Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung. Pada tahun 1992, UNISSULA mulai 

membangun gedung perpustakaan baru. Pada akhir Desember 1993, UPT 

perpustakaan UNISSULA menempati gedung baru di jalan Kaligawe 

sampai saat ini. Pada tahun 1993,  jumlah petugas perpustakaan di UPT 

perpustakaan UNISSULA 14 orang dan dari 14 petugas perpustakaan 

hanya 2 orang yang mempunyai latar pendidikan perpustakaan. 

Seiring dengan waktu, UPT Perpustakaan UNISSULA melakukan 

perubahan. Pada tahun 2010, perpustakaan melakukan evolusi dengan 

diperbaikinya seluruh aspek perpustakaan. Rektor baru UNISSULA 

membawa angin segar bagi perkembangan perpustakaan di UNISSULA 

hingga terciptalah perpustakaan yang nyaman dengan konsep World Class 

Cyber Library. Perpustakaan dibuat agar pemustaka yang datang merasa 

nyaman, walaupun saat ini perpustakaan hanya menempati dua lantai dari 

gedung perpustakaan karena lantai tiga sedang dipinjam oleh fakultas 

bahasa. Koleksi-koleksi diperbarui agar pemustaka selalu mendapatkan 

informasi terbaru. Koleksi tidak hanya melulu printed collection tetepi 

sudah dikembangkan dengan adanya koleksi elektronik seperti CD 

(Compact Disk) dan jurnal elektronik. Pada saat ini perpustakaan 

mempunyai 19 orang pegawai dan 4 antaranya berlatar pendidikan 

perpustakaan.  
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B. Visi dan Misi 

1. Visi 

Visi adalah gambaran ideal masa depan yang akan dituju atau dicapai. 

Visi UPT. Perpustakaan UNISSULA adalah : 

User Friendly, Integrated, and Information Technology based, 

Library according to the Islamic Guidance, in the frame work of 

Khaira Ummah (The Best of People)

 

(Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi, dan 

bersahabat dengan pemakai, sesuai petunjuk agama Islam, dalam 

kerangka khaira ummah) 

2.

 

Misi  

Misi adalah tugas dan peranan yang harus diemban dalam upaya 

menuju visi. Misi UPT Perpustakaan UNISSULA adalah menjalankan 

tugas dan peranan perpustakaan dengan baik untuk memcapai visi.   

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

Tugas  pokok dan fungsi perpustakaan UNISSULA  adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpul koleksi/informasi (information collector) 

2. Pengatur koleksi/informasi (information organizer) 

3. Pemelihara koleksi/informasi (information conservator) 

4. Penyebar koleksi/informasi (information disseminator) 

5. Sumber informasi atau pusat informasi (information centre). 
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D. Struktur Organisasi 

Organisasi merupakan tempat ataupun wadah orang-orang bekerja sama 

melakukan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Setiap organisasi memiliki alur kerja yang telah diatur agar tugas-tugas, 

fungsi dan jabatan sebuah organisasi dapat berjalan lebih teratur. Alur 

kerja tersebut tertuang dalam struktur organisasi Struktur organisasi 

merupakan alur suatu organisasi untuk mengatur laju kerja setiap item 

dalam suatu organisasi. 

Di UPT perpustakaan UNISSULA terdapat sturuktur organisasi 

perpustakaan yang dipimpin oleh kepala perpustakaan. Kepala 

perpustakaan dibantu oleh beberapa kepala bidang yang memimpin setiap 

bidangnya, yaitu meliputi bidang layanan user, pelayanan teknis, IT dan 

pengembangan, dan administrasi. Berikut bagan struktur organisasi UPT 

Perpustakaan UNISSULA:         
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Gambar 2 

Struktur Organisasi UPT Perpustakaan UNISSULA Semarang                      

Sumber: ( Renstra UPT Perpustakaan UNISSULA, 2011: ---)  
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E. Jenis Layanan 

UPT Perpustakaan UNISSULA memiliki  layanan yang hampir sama 

dengan layanan perpustakaan perguruan tinggi lain  pada umumnya, yaitu: 

1. Layanan teknis 

Layanan teknis ini berupa kegiatan pengolahan koleksi, seperti 

inventarisasi, pengklasifikasian koleksi, pengatalogan, hingga koleksi 

tersebut siap untuk dilayankan kepada pemustaka. Layanan ini terdapat 

pada ruangan teknis yang terdapat di lantai satu.  

2. Layanan sirkulasi 

Layanan sirkulasi sering disebut dengan layanan peminjaman dan 

pengembalian koleksi. Layanan sirkulasi pada UPT perpustakaan 

UNISSULA terdapat di lantai dua. Layanan sirkulasi dilakukan setiap 

hari Senin-Jumat pukul 08.00-14.30 WIB. Syarat dan ketentuan dalam 

melakukan sirkulasi koleksi adalah sebagai berikut: 

a. Setiap peminjam koleksi harus membawa kartu anggota. 

b. Peminjaman maksimal 2 eksemplar. 

c. Waktu peminjaman dilakukan selama 14 hari. 

d. Apabila terlambat mengembalikan kolesi akan dikenakan denda 

sebesar Rp500,-/koleksi/hari. 

3. Layanan referensi 

Layanan referensi berisi koleksi yang hanya dapat dibaca di tempat dan 

tidak boleh dipinjam. Koleksi referensi ini terdiri dari koleksi 

bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Layanan ini 
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terdapat di lantai dua gedung perpustakaan UNISSULA, jadi satu 

dengan layanan sirkulasi. 

4. Layanan multi media 

Di UPT. Perpustakaan UNISSULA juga terdapat layanan multi media. 

Layanan ini merupakan layanan baru yang berisi jajaran koleksi 

elektronik seperti CD local content, e-journal, dan lain sebagainya. 

Layanan ini terdapat pada lantai satu gedung perpustakaan. 

5. Layanan reserve and loan  

Layanan ini merupakan layanan yang cukup jarang dimiliki oleh 

kebanyakan perpustakaan. Layanan reserve and loan merupakan layan 

pemesanan koleksi. UPT Perpustakaan UNISSULA mengadakan 

layanan ini karena sering kali pemustaka akan meminjam koleksi tetapi 

koleksi tersebut sedang dipinjam. Jadi dengan diadakannya layanan ini, 

pemustaka dapat memesan koleksi yang mereka inginkan   terlabih 

dahulu, sebelum mereka meminjamnya. Pemesanan ini bisa melalui 

email perpustakaan ataupun datang langsung ke perpustakaan.  

F. Koleksi 

Koleksi di UPT. Perpustakaan UNISSULA cukup beragam, sesuai dengan 

layanan yang terdapat pada perpustakaan. Koleksi tersebut juga 

disesuaikan dengan berbagai macam fakultas yang ada pada UNISSULA 

itu sendiri. Hingga saat ini jumlah koleksi yang dimiliki UPT Perpustakaan 
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UNISSULA adalah ± 54.000 koleksi. Koleksi tersebut meliputi sebagai 

berikut: 

1. Koleksi fiksi 

Koleksi Fiksi yang terdapat pada UPT Perpustakaan UNISSULA 

berupa novel dan kumpulan cerpen. Koleksi ini terdapat pada ruang 

layanan sirkulasi, jadi satu dengan koleksi non fiksi. 

2. Koleksi Non Fiksi 

Koleksi non fiksi berupa buku-buku diktat kuliah berbagai disiplin 

ilmu, sesuai dengan jurusan yang terdapat di UNISSULA, seperti 

kedokteran, teknik, hukum, ekonomi, agama Islam, bahasa, dan lain-

lain.  

3. Koleksi Referensi 

Koleksi referensi berupa local content (tugas akhir, skripsi, tesis, 

jurnal, dan laporan penelitian), ensiklopedi, kamus berbagai bahasa, 

sumber biografi, terbitan berkala. 

4. Koleksi multi media 

Koleksi multi media yang terdapat di UPT perpustakaan UNISSULA 

berupa CD local content dan e-journal. Jurnal-jurnal elektonik yang 

dilayankan di UPT perpustakaan UNISSULA yaitu EBSCO, Proquest, 

GARUDA, Cengage (Gale), Emerald.    
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G. Sarana dan Prasarana 

UPT. Perpustakaan UNISSULA mempunyai sarana dan prasarana untuk 

mendukung kegiatan perpustakaan, yaitu AC (Air Condition), mesin 

fotokopi, LCD Projector, CD player, pengeras suara (wireless), document 

scanner, PC touch screen untuk kegiatan presensi pengunjung, sejumlah 

PC bagi pengunjung, meja-kursi baca, rak-rak buku, media elektronik 

lainnya, library cafe,  dan toilet yang modern. UPT perpustakaan 

UNISSULA sedikit melenceng dari perpustakaan pada umumnya yang 

melarang pemustaka makan dan minum di dalam perpustakaan. UPT 

perpustakaan UNISSULA justru menyediakan kafe di dalam perpustakaan, 

kafe ini berada di salah satu sudut di ruang sirkulasi. Keberadaan library 

café ini akan lebih membuat suasana di perpustakaan tidak kaku.   
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