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Visi
Menjadi pusat sumber belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan

layanan informasi yang prima dan unggul di tingkat dunia pada tahun 2030

Misi
1. Menjadi mitra seluruh civitas akademika dan pemustaka sebagai pusat

sumber belajar mandiri berbasis pustaka

2. Menjadi mitra seluruh civitas akademika dan pemustaka sebagai pusat

penelitian mandiri dan kolegial berbasis pustaka

3. Menjadi mitra layanan prima bagi seluruh civitas akademika dan

pemustaka secara mandiri dan kolegial yang mendukung implementasi

tri dharma perguruan tinggi

4. Menjadi pusat media publikasi dan pusat koleksi berbagai keunggulan

ilmiah bagi seluruh civitas akademika dan pemustaka di tingkat

nasional, asia tenggara dan dunia



LOKASI



https://library.uns.ac.id/building-directory/

KLIK

file:///D:/AKREDITASI_2020/PPT/buiding directory2.pptx
https://library.uns.ac.id/building-directory/


Prinsip Pelayanan Prima dan Unggul
Menerapkan 5 S
Senyum – Sapa – Salam – Sopan – Santun

Prinsip 5 S

Jam Layanan
UPT Perpustakaan dibuka:
Senin – Jum’at : 07.30 - 15.30 wib

Perpustakaan UNS telah terakreditasi A dari PNRI



1. Peminjaman buku melalui
pemesanan buku

2. Layanan pengembalian buku
melalaui jasa pengiriman dan 
bisa datang langsung

3. Layanan perpanjangan buku
melalui telegram dan bisa datang
langsung

4. Layanan baca tugas akhir untuk
mahasiswa tingkat akhir melalui
pemesanan

5. Layanan penelusuran E-Jurnal
dan E-Book

6. Layanan bebas perpustakaan
online

LAYANAN 
PERPUSTAKAAN 

SELAMA PANDEMI



LAYANAN 

KEANGGOTAAN

https://library.uns.ac.id/perpanjangan-peminjaman-
koleksi-upt-perpustakaan-melalui-telegram/

Aktivasi keanggotaan :
▪ Menunjukkan Kartu Mahasiswa

atau KRS
▪ Menunjukkan sertifikat User 

Education



Peminjaman
buku

melalui
pemesanan

buku

a. Mahasiswa bisa melakukan pemesanan buku 1 hari sebelumnya

melalui link pemesanan bit.ly/BookDeliveryUNS dengan

melampirkan kartu mahasiswa atau KRS

b. Jumlah buku yang dipesan maksimal 3 eks dengan jangka waktu

2 minggu

Untuk melakukan pencarian buku koleksi perpustakaan, 

kunjungi laman OPAC di https://unsla.uns.ac.id/ (catat judul

buku dan nomor panggil)

a. Pustakawan akan menginformasikan keberadaan buku melalui

telegram dan email

b. Mahasiswa bisa memilih ambil sendiri (menunjukkan

sertifikat UE) atau dikirim melalaui jasa pengiriman

(mengunggah sertifikat UE)

c. Apabila buku sudah diproses pinjam maka mahasiswa akan

diberitahu melalui telegram

http://bit.ly/BookDeliveryUNS
https://unsla.uns.ac.id/


https://library.uns.ac.id/pemesanan-buku-untuk-dan-tempat-untuk-tugas/



Unggah sertifikat UE dan karmas/krs
dalam satu file,  jika peminjaman
melalui delivery



Ketik kata kunci

klik

Cara Penelusuran di OPAC



https://library.uns.ac.id/pemesanan-buku-untuk-dan-tempat-untuk-tugas/

klik

Hasil Penelusuran di OPAC



judul

Call 
number

DETAIL PENCARIAN BAHAN PUSTAKA



Layanan pengembalian buku
melalui jasa pengiriman atau datang langsung

a. Mahasiswa melakukan pengecekan tanggal kembali buku di due slip yang ditempel di halaman terakhir

buku

b. Mahasiswa mengemas buku yang akan dikembalikan dan uang denda jika buku tsb kena denda

c. Mahasiswa memberikan tulisan nama, nim, nomor hp, alamat

d. Alamat pengiriman : Bagian Pengembalian UPT Perpustakaan UNS Jl. Ir. Sutami No. 36 A Surakarta

e. Pustakawan akan memproses buku pengembalian

f. Mahasiswa akan memperoleh informasi bahwa buku telah diproses kembali melalui telegram

g. Pustakawan akan memberikan catatan di sistem apabila ada kekurangan denda, buku ada yang rusak dll

Pengembalian melalui jasa pengiriman



Pengembalian Koleksi

Koleksi yang akan dikembalikan diserahkan kepada petugas
bagian pengembalian di lantai 1 

Koleksi dikembalikan secara sendiri atau diwakilkan

Sanksi keterlambatan pengembalian berupa denda sebesar

Rp. 5.000, - /hari/buku

Pengembalian datang ke perpustakaan



Layanan perpanjangan buku melalui

telegram dan bisa datang langsung

a. Mahasiswa terlebih dahulu membuka telegram

b. Mahasiswa dapat melakukan perpanjangan buku secara mandiri (dengan catatan buku tsb

belum memasuki masa pengembalian)

c. Perpanjangan buku maksimal 1 kali

d. EXT#NOMOR_BARCODE_KOLEKSI (Contoh: EXT#31103151000171)

Layanan perpanjangan buku melalui telegram

Contoh Nomor Barcode Bahan Pustaka / Buku
Biasanya berada di halaman judul (Setelah Cover Depan)
Atau di halaman terakhir buku (sebelum cover belakang)



Perpanjangan
Koleksi

❖ Perpanjangan koleksi maksimal 1 kali 

❖ Pelayanan perpanjangan di bagian pengembalian

lantai 1

Perpanjangan buku secara luring



Layanan baca tugas akhir
untuk mahasiswa tingkat akhir

melalui pemesanan

• Mahasiswa melakukan pemesanan tempat baca 1 hari
sebelumnya melalui link pemesanan bit.ly/bacaditempat
dengan melampirkan kartu mahasiswa atau kartu
perpustakaan dan KRS

• Pustakawan akan merekap dan print data mahasiswa

https://bit.ly/bacaditempat


Layanan penelusuran E-Journal 
dan E-Book

a. Mahasiswa dapat menghubungi pustakawan terlebih dahulu

b. Membuat kesepakatan antara mahasiswa dan pustakawan

c. Apabila secara online maka pustakawan akan membimbing melalui WA

atau zoom

d. Apabila secara langsung mahasiswa bisa datang ke perpustakaan



Koleksi e-Journal



Database e-journal 

https://library.uns.ac.id/e-journal/



Database e-journal 



Database  e-book

https://kubuku.id/download/uns-surakarta/

https://library.uns.ac.id/e-book/

https://kubuku.id/download/uns-surakarta/


CARA PENELUSURAN DAN PENGGUNAAN E-JOURNAL DAN E-BOOK UNS



YOUTUBE UPT PERPUSTAKAAN UNS



Layanan
bebas perpustakaan

online



Repository UNS
https://digilib.uns.ac.id/

https://digilib.uns.ac.id/


Koleksi Serial

Menyediakan berbagai
koleksi Jurnal, majalah
dan surat kabar.

• https://library.uns.ac.id/serials/



Koleksi Cadangan (Close Reserve)

▪ Koleksi cadangan adalah koleksi yang merupakan wakil dari seluruh koleksi yang 
ada di UPT Perpustakaan (sebagai arsip koleksi).

▪ Koleksi cadangan hanya bisa difotokopi dan dibaca di tempat.
▪ Waktu pinjam berlaku pada hari Jumat atau menjelang hari libur nasional
▪ Waktu pengembalian koleksi cadangan sebelum jam 12.00 WIB, pada hari Senin

atau sesudah hari libur nasional



Menyediakan: Kamus, Ensiklopedi, 
Direktori, Lembaran Negara, Undang-
undang, Peta, dll.

Koleksi Referensi hanya bisa dibaca di 
tempat dan difotokopi

Koleksi
Referensi



K
Akses e-resources
(permasalahan penelitian)

Klinik Pustaka Ilmiah

K
Reference tools 
(Mendeley)

K
Plagiarism Checker 
(Turnitin)

K Publikasi Jurnal

@unslib UNSLibrary UNS Library UNS Library



TERIMA KASIH


