
UPT PERPUSTAKAAN 

 

PROFIL SINGKAT 

Perpustakaan tidak hanya sekedar menjadi sarana untuk menampung koleksi tercetak 

dan yang tidak tercetak, tetapi telah menjadi sarana guna mengakses dan 

mendapatkan sumber-sumber informasi dalam berbagai bentuk, termasuk sumber-

sumber informasi elektronik.  Perkembangan perpustakaan yang demikian pesat seperti 

sekarang ini sebagai dampak dari pemanfaatan secara luas produk-produk teknonogi 

informasi dan komunikasi., Perpustakaan IKIP Veteran Semarang bertekad menuju ke 

arah pemanfaatan teknologi tersebut sehingga menjadi lebih representatif untuk 

berperan sebagai pusat pembelajaran dan pusat informasi akademik di IKIP Veteran 

Semarang. 

Peningkatan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, pusat informasi, riset 

bagi sivitas akademika IKIP Veteran Semarang harus ditopang dengan sistem layanan 

perpustakaan yang professional. Sistem layanan yang dilaksanakan yang berorientasi 

kepada terpenuhinya kebutuhan pemakai dengan lebih baik sesuai dengan 

perkembangan mutakhir. Untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan maka  

Visi dan misi  UPT. Perpustakaan IKIP Veteran Semarang adalah sebagai berikut : 

 

VISI  

Sebagai perpustakaan akademik yang unggul dengan menyediakan sumber-sumber 

informasi dan layanan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan proses belajar mengajar 

dan penelitian 

 

MISI  

 Mengorganisasikan dan menyediakan akses terhadap sumber-sumber informasi 

dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Mempromosikan perpustakaan sebagai unit utama dalam menunjang kegiatan 

akademik dan riset. 



 Mempromosikan nilai dan manfaat dari kegiatan membaca dalam rangka 

memperkaya cakrawala pemakai perpustakaan, untuk menjadi pembelajar 

sepanjang hayat.  

 Menyediakan fasilitas dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi seluruh 

pemakai perpustakaan. 

 Menyediakan layanan bermutu bagi para pemakai perpustakaan. 

Layanan Perpustakaan 

WAKTU LAYANAN 

Senin - Kamis : 08.00 - 14.00 WIB.  

Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB.  

Sabtu : 08.00 - 14.00 WIB.  

 

SISTEM PELAYANAN 

Perpustakaan IKIP Veteran Semarang  memberlakukan sistem pelayanan terbuka  

(Open Acces) dimana user bebas masuk ke ruang koleksi, memilih dan mengambil 

sendiri koleksi yang dibutuhkan untuk kemudian dipinjam, dibaca atau di fotokopi.  

 

JENIS LAYANAN 

 Layanan Sirkulasi: Peminjaman pustaka, pengembalian pustaka, keanggotaan, 

keterangan bebas pinjam  

 Layanan Internet: Perpustakaan menyediakan fasilitas internet yang dapat 

dimanfaatkan pengguna perpustakaan. untuk mahasiswa IKIP Veteran 

Semarang  tidak dikenai biaya atas jasa layanan ini,  

 Layanan Katalog CD : Perpustakaan menyediakan katalog CD sebagai salah 

satu publikasi perpustakaan. Katalog CD ini dapat membantu pengguna yang 

ingin mengetahui koleksi perpustakaan tanpa harus datang langsung ke 

perpustakaan.  

 Layanan Cetak Data (Print Out): Koleksi Digital yang di print out. 

 Layanan Fotocopy: Fotocopy koleksi pustaka melalui petugas layanan fotokopi.  



 Layanan Koleksi Referensi: Pustaka Referensi hanya untuk dibaca diruang 

baca. Koleksi referensi antara lain Kamus, Ensiklopedi, HandBook, YearBook, 

Almanak, Statistik, Kliping, Majalah, Jurnal, Skripsi, Tesis, Pustaka Cadangan, 

dan lain - lain. 

 

ALAMAT KONTAK 

UPT. PERPUSTAKAAN IKIP VETERAN SEMARANG 

Kantor: UPT. PERPUSTAKAAN  IKIP Veteran Semarang 

Jln. Pawiyatan Luhur IV/17 Semarang 

Telepon: (024) 8316118 

e-mail: Perpustakaanikipveteran@yahoo.co.id 

 

NAMA PERSONALIA 

 

 

 

 

Slamet, M.Pd 

Ka.UPT. Perpustakaan 

 

 

 

Dra.Nur Zulcha, S.Pd 

Staf. Bag. Pelayanan Buku 



 

 

 

Dra.Sumiyati 

Staf. Bag. Pelayanan Skripsi dan 

Jurnal 

 

 

Mursidi Asrof, S.Pd 

Staf. Bag. Pelayanan Administrasi 

perpustakaan 

 

 

Drs. Mudjiono 

Staf. Bag. Pelayanan Administrasi 

perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Struktur Organisasi 

UPT. PERPUSTAKAAN 

IKIP Veteran Semarang 

 

 

TATA TERTIB PERPUSTAKAAN 

Tata Tertib Perpustakaan diadakan untuk menjamin bahwa setiap 

pengguna/pengunjung Perpustakaan IKIP Veteran Semarang  memperoleh hak dan 

kesempatan yang sama dalam memanfaatkan koleksi dan sarana yang tersedia, di 

samping untuk menjaga keamaan dan kelestarian koleksi. Tata Tertib ini berlaku bagi 

setiap pengunjung/pengguna perpustakaan, tanpa kecuali. 

 Menitipkan barang bawaan yang berupa tas, kantong plastik, jaket dan 

semacamnya di tempat Penitipan Barang 

 Barang-barang berharga seperti uang, telepon seluler (HP), berkas penting, dan 

semacamnya sebaiknya tidak dititip (harus dibawa serta). Kehilangan barang-

barang berharga pengunjung,  di luar tanggung jawab pihak UPT Perpustakaan. 

 Memberikan kesempatan kepada Petugas Perpustakaan untuk memeriksa 

buku/barang bawaan sebelum meninggalkan perpustakaan 



 Melakukan tindakan/perbuatan yang dapat mengganggu pengguna/pengunjung 

perpustakaan lainnya tidak diperkenankan 

 Memelihara kebersihan dan keutuhan koleksi yang digunakan di dalam dan atau 

di luar perpustakaan. Merobek dan merusak koleksi dianggap sebagai tindakan 

pencurian 

 Memelihara kebersihan lingkungan dan fasilitas perpustakaan serta membuang 

sampah pada tempat yang telah disediakan 

 Membawa peralatan tulis sendiri dan tidak mengganggu staf perpustakaan untuk 

kebutuhan/kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan staf perpustakaan 

 Meletakkan koleksi yang telah dibaca (digunakan) di atas meja baca dan sekali-

kali pengguna perpustakaan  tidak menyusun koleksi di rak 

 Merokok, makan, dan minum di ruang koleksi dan ruang baca tidak 

diperkenankan 

 Mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya dan mematuhi peraturan 

peminjaman koleksi yang berlaku 

 

KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

Koleksi perpustakaan adalah seluruh jenis literature / bahan pustaka yang 

dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar/mengajar, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

Jenis dan format koleksi yang ada di perpustakaan IKIP Veteran Semarang , yakni:  

tercetak yang terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, tabloid, tugas 

akhir/skripsi , karya ilmiah, atlas, peta, dan koleksi tercetak lainnya. Sedangkan bahan 

non-tercetak terdiri dari  sumber-sumber informasi elektronik seperti Internet, Compact 

Disk (CD), DVD, Audio-Visual, dan lain-lain. 

 

 


