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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perpustakaan sebagai mana yang berkembang sekarang dipergunakan sebagai 

salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan 

pelestarian khasanah budaya bangsa. Perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang 

berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan dan memelihara kumpulan bahan 

pustaka. Bahan-bahan pustaka tersebut terdiri dari bahan-bahan buku maupun non 

buku yang disusun berdasarkan sistem tertentu yang diperuntukkan bagi pengguna 

jasa perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki (1993: 3) perpustakaan adalah sebuah 

ruangan, sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan 

buku atau terbitan lainya yang biasanya disimpan menurut susunan tertentu untuk 

digunakan pembaca bukan untuk dijual. 

Di dalam perpustakaan terdapat beberapa kegiatan yang dapat menunjang 

keberhasilan dari fungsi perpustakaan tersebut. Salah satunya adalah kegiatan 

layanan. Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan utama di 

perpustakaan. Layanan tersebut merupakan kegiatan yang langsung berhubungan 

dengan masyarakat, dan sekaligus merupakan barometer keberhasilan 

penyelenggaraan perpustakaan (Sutarno, 2006: 90). Layanan perpustakaan yang baik 

yaitu layanan yang dapat memberikan rasa senang dan puas kepada pengguna dalam 

memberikan ketepatan dan kecepatan tamu balik informasi.  
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Sesuai dengan perkembangan jaman, layanan yang ada di perpustakaan bukan 

hanya layanan dalam bentuk buku saja, melainkan dalam bentuk non buku, seperti 

internet, yang merupakan suatu media komunikasi terkini yang mempunyai beberapa 

akses di dalamnya. Fungsi dari internet tersebut yaitu dapat membantu pengguna 

dalam penelusuran informasi yang mereka butuhkan secara cepat dan mudah. Adapun 

dengan diberikannya layanan internet di perpustakaan, perguruan tinggi khususnya, 

akan sangat membantu aktivitas akademika terutama, mahasiswa, untuk mendapatkan 

informasi secara on-line. Dengan internet, kendala jarak dan waktu sudah pasti dapat 

teratasi. 

Layanan internet yang ada di perpustakaan tentunya berbeda dengan layanan 

internet yang ada di warung-warung internet secara umum. Karena ada beberapa hal 

yang tidak bisa didapatkan dari warung-warung internet lainya, yakni di dalam 

layanan internet perpustakaan terdapat jurnal berlanggganan seperti proquest dan 

ebsco yang bisa setiap saat digunakan untuk membantu dalam proses pencarian 

informasi. Selain  itu, pengunjung pada layanan ini tidak kalah banyak dengan 

pengunjung pada layanan sirkulasi buku, karena layanan ini dipandang cukup praktis 

untuk penelusuran informasi yang dibutuhkan. Selain praktis, layanan ini juga dapat 

menghemat waktu dan tenaga. 

Komputer merupakan salah satu dari sekian banyak peralatan yang dibuat 

manusia guna meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas dan tingkat kehidupan 

manusia. Demikian juga aktivitas di perpustakaan tidak lepas dari penggunaan 

komputer. 
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Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan dengan komputer sebagai 

komponen utamanya lazim disebut automasi. Sistem automasi mencakup penanganan 

pekerjaan rutin perpustakaan (library house keeping) dan penelusuran informasi 

(information retrieval). Untuk itu perpustakaan tergantung pada jaringan komputer 

yang merupakan sarana untuk mengakses ke sumber daya informasi lokal dan 

internasional.  

Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro harus memberdayakan sumber daya yang ada berupa sarana fisik gedung, 

koleksi, peralatan komputer, sumber daya manusianya. Komputer dan semua 

teknologi yang ada merubah semua cara kerja dan kehidupan manusia. Teknologi 

komputer membantu memperlancar aktivitas yang ada di perpustakaan. Tidak hanya 

dalam hal perkembangan fisik komputer (hardware) tetapi software yang digunakan 

untuk memudahkan pengguna dan pustakawan dalam menelusur dan mengelola 

kegiatan di perpustakaan.  

Adanya perkembangan sistem jaringan dan automasi yang ada di UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro jelas merupakan suatu bentuk kemajuan 

pendidikan. Keberadaan komputer sebagai suatu kebutuhan pemenuhan informasi. 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pemakai akan informasi tersebut UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro berusaha memenuhi melalui sarana teknologi 

komputer yang disediakan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dengan 

menggunakan layanan internet. 

Untuk itu Universitas Diponegoro bekerja sama dengan PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna guna memberikan bantuan dan dukungan terhadap sistem dan koleksi 
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perpustakaan. PT Hanjaya Mandala Sampoerna menunjuk Universitas Diponegoro 

untuk menyediakan tempat guna menciptakan Sampoerna Corner dalam lingkup UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro dalam bentuk layanan internet, ruang baca, TV 

kabel dan CD bimbingan. Sampoerna Corner diresmikan pada tanggal 14 November 

2006.   

Adanya kerjasama itu tentunya untuk meningkatkan kualitas di bidang 

pendidikan yang mana Sampoerna Corner di UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro  akan sangat membantu menunjang sarana pendidikan terutama di sini 

bagi mahasiswa dalam penelusuran informasi terkini yang mereka butuhkan secara 

cepat dan mudah. Sehingga dengan adanya layanan internet ini sangat membantu dan 

mendukung peningkatan keberhasilan pendidikan. 

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan. 

     Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1) Untuk mengetahui prosedur penggunaan layanan internet Samporna Corner di 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. 

2) Untuk mengetahui manfaat layanan internet bagi mahasiswa dalam penelusuran 

informasi.  

3) Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan, baik teknis maupun non teknis 

yang dihadapi pada layanan internet serta bagaimana mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut. 

Manfaat dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1) Penulis dapat mengenal lebih dekat tentang manfaat layanan Sampoerna Corner 

bagi pengguna. 
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2) Penulis dapat memberikan saran terhadap layanan internet Sampoerna Corner di 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang  

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2009 

sampai dengan 7 Maret 2009, bertempat di UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro Semarang. 

D. Metode Pengumpulan Data  

1) Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung pada suatu objek yang akan diteliti (Arikunto, 

1996: 27). Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap layanan di 

Sampoerna Corner di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. 

2) Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka adalah cara pengumpulan data yang digunakan 

sebagai acuan dan rujukan dalam pengolahan data dan menafsirkannya harus 

dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori yang diterima kebenarannya di 

dalam berbagai literatur (Nawawi, 1994: 23) 

3) Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

menanyakan langsung dengan informan atau seorang autoritas atau  seorang ahli 

atau yang berwenang dalam suatu masalah (Keraf, 1998: 161). Dengan cara ini 

penulis mewawancarai staf pada Bagian Teknologi Informasi di UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



E. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, rumusan masalah 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja permasalahan-permasalahan baik teknis maupun non teknis yang 

dihadapi pada layanan internet serta bagaimana upaya mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut? 

 

 

 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Layanan Perpustakaan 

Layanan perpustakaan pada umumnya berupa layanan sosial, atau yang 

bersifat non laba, tidak komersial, terutama untuk perpustakaan perguruan tinggi, 

perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Pemakai tidak dipungut bayaran. 

bebas dari biaya sama sekali. Dalam prakteknya ada perpustakaan-perpustakaan 

tertentu yang memang     sudah       dapat       “menghasilkan”      uang dari kegiatan    

layanan (Sutarno, 2006: 192). 

Untuk mengetahui layanan perpustakaan yang baik, yaitu dapat memberikan 

rasa puas dan senang kepada pengunjung perpustakaan, ada beberapa bentuk rill 
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layanan perpustakaan tersebut. Menurut Sutarno (2006: 90) bentuk-bentuk rill 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan/dikehendaki masyarakat 

pemakai; 

2. Berorientasi kepada pemakai; 

3. Berlangsung cepat waktu dan tepat sasaran; 

4. Berjalan mudah dan sederhana; 

5. Murah dan ekonomis; 

6. Menarik dan menyenangkan dan menimbulkan rasa simpati; 

7. Bervariasi; 

8. Mengundang rasa ingin kembali; 

9. Ramah tamah; 

10. Bersifat informatif, membimbing dan mengarahkan, tetapi tidak bersifat 

mengurai; 

11. Mengembangkan hal-hal yang baru/inovatif; 

12. Mampu berkompetisi dengan layanan di bidang yang lain; 

13. Mampu menumbuhkan rasa percaya bagi pemakai dan bersifat mandiri. 

Menurut Sulistyo Basuki (1993: 134) pendekatan yang mengharuskan 

pustakawan mengetahui bentuk-bentuk informasi yang diminta oleh pemakai adalah 

sebagai berikut: 

1. Yang diminta oleh pemakai 

Seorang pustakawan harus mampu untuk mengkaji siapa yang 

memerlukan lnformasi serta informasi seperti apa. Hal ini dapat dilakukan 
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pustakawan dengan cara membuat daftar pengarang yang menulis suatu subjek, 

bisa dilakukan dengan cara manual atau dengan membuat daftar dalam bentuk 

buku, atau dengan cara membuat daftar dalam bentuk data di komputer. 

2. Berapa cepat penyediaan informasi? 

Pustakawan perlu mengambil keputusan cermat untuk menilai kecepatan 

menyediakan informasi, yaitu tergantung pada kebutuhan masing-masing pemakai 

dan juga cermat dalam penentuan jangka waktu menggunakan informasinya. 

3. Dalam bentuk apa? 

Di sini seorang pustakawan dituntut harus kreatif, karena dalam cara 

maupun bentuk penyajian informasi harus berbeda dari minggu ke minggunya. 

Sehingga pengunjung perpustakaan tidak akan merasa jenuh dengan bentuk yang 

itu saja. 

4. Apa saja yang diminati? 

Kebutuhan antar pemakai satu dengan pemakai yang lain sangat berbeda. 

Sebagai contoh, pemakai satu menginginkan hanya daftar pengarang, judul dan 

subjek saja, sementara pengunjung yang lain, kemungkinan dari jauh lebih 

membutuhkan abstrak yang lengkap.  

B. Pengertian Internet 

Internet berasal dari kata International Networking, yang dapat disingkat 

dengan kata internet. Internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling 

berhubungan membentuk jaringan komputer sehingga meliputi jutaan komputer di 

dunia (internasional), yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Sedangkan  

dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan besar yang di 
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dalamnya terdapat jutaan (bahkan milyaran) informasi atau data yang berupa teks, 

grafik audio maupun aminasi dan lain-lain dalam media elektronik. Orang biasa 

“berkunjung” ke perpustakaan tersebut kapan saja dan dari mana saja, dari segi 

komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efisiensi dan efektif untuk melakukan 

pertukaran informasi   jarak   jauh     maupun     di    dalam    lingkungan  perkantoran 

(Daryono, 2004: 22). 

Internet adalah teknologi yang universal dan bisa diakses dari banyak sistem 

operasi. Akibatnya teknologi ini bersifat independen dan tidak dapat diintervensi oleh 

satu vendor, bahkan oleh vendor-vendor yang merupakan market leader seperti 

Microsoft, Cisco, IBM, maupun Apple Computer. Hanya saja memang vendor 

tersebut bisa saja memberikan pengaruh terhadap penentuan arah kemajuan internet 

melalui fungsi dan fitur yang ada di program buatan meraka (Efisitek.com, 2007: 9). 

Internet adalah gudangnya informasi, mulai dari hal-hal yang kecil sampai 

hal-hal yang di luar pikiran manusia, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Di antara 

jutaan dan milyaran informasi yang ada di internet tentu akan menyulitkan dalam 

pencarian mencari informasi tertentu. Untuk itulah mesin pencari (search engine) 

sangat berperan dalam mencarikan informasi yang diperlukan. Banyak sekali situs 

yang berfungsi sebagai mesin pencari di internet saat ini, di antaranya adalah 

www.yahoo.com, www.altavista.com,                 www.google,com,           

www.searchindonesia.com  

(Daryono, 2004: 32) 

C. Layanan Perpustakaan  

Layanan perpustakaan yang pada umumnya sebagai berikut: 
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1. Layanan Sirkulasi 

Kegiatan ini melayani pemakai jasa perpustakaan dalam pemesanan, 

peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesian 

administrasinya. Bahan pustaka yang boleh dan dapat dipinjam untuk dibaca di 

luar perpustakaan pada umumnya adalah koleksi umum (non referensi). Petugas 

layanan harus meneliti dan mengecek bahan pustaka yang akan dipinjam atau 

dikembalikan, antara lain dalam hal keutuhan dan kelengkapan jumlah halaman, 

dan ada atau tidaknya coretan dan lain sebagainya. Agar  tidak terjadi kesalahan 

persepsi antara petugas layanan dan pemakai, maka pada saat transaksi 

peminjaman dan pengembalian dilakukan pengecekan (Sutarno, 2006: 93)  

 

 

 

 

2. Layanan Koleksi Khusus/Dokumentasi 

Layanan ini adalah layanan yang memberikan kepada pengunjung untuk 

membaca di tempat atau menfoto kopi sebagian koleksi Karya Ilmiah, Tandon 

dan Serial (UNDIP, 2001: 7). 

3. Layanan Internet 

Kemajuan di bidang teknologi informasi berpengaruh besar terhadap 

perkembangan perpustakaan dan bidang-bidang yang lain. Di bidang 

perpustakaan telah dikenal dengan munculnya perpustakaan digital atau “digital 

library” sementara di bidang yang lain sering terdengar adanya istilah surat 
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elektronik, atau “elektonik mail” (email), elektronik bisnis atau “elektonik 

business” e-business. Sebenarnya perpustakaan digital bukan merupakan jenis 

perpustakaan sendiri, akan tetapi merupakan pengembangan dalam sistem layanan 

perpustakaan. Di dalam sistem tersebut tidak tampak secara fisik sumber 

informasi atau koleksi bahan pustaka, karena informasi sudah diubah bentuknya 

menjadi digital. Para pemakainya dapat mengaksesnya melalui suatu peralatan 

tertentu seperti internet (Sutarno, 2003: 49). 

Menurut Raharjo, (2001: 10), layanan internet di perpustakaan dapat 

memberi manfaat bagi para penggunanya, di antaranya sebagai berikut: 

 

1. Manfaat internet bagi pendidikan. 

a. Akses ke Sumber Informasi 

Sebelum adanya internet masalah utama yang dihadapi oleh 

pendidikan (di seluruh dunia) adalah akses kepada sumber informasi. 

Perpustakan yang konvensional merupakan sumber informasi yang 

sayangnya tidak murah. Buku-buku dan jurnal harus dibeli dengan harga 

mahal. Pengelolaan yang baik juga tidak mudah. Sehingga akibatnya 

banyak tempat di berbagai lokasi di dunia (termasuk di dunia barat) tidak 

memiliki perpustakaan yang lengkap. Adanya internet memungkinkan 

pengguna mengakses sumber informasi yang tersedia secara luas. 

b. Akses ke Pakar 

Internet menghilangkan batas ruang dan waktu sehingga 

memungkinkan seorang siswa berkomunikasi dengan pakar di tempat lain. 
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c. Media Kerjasama 

Kolaborasi atau kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam 

bidang pendidikan dapat terjadi dengan lebih mudah, murah, dan efisien. 

2. Manfaat internet bagi mahasiswa. 

Manfaat internet bagi mahasiswa adalah: 

a. Sebagai media mencari informasi penunjang bahan perkuliahan, 

b. Sebagai perpustakaan, 

c. Sebagai alat komunikasi, 

d. Sebagai ajang mencari teman, 

e. Penyaluran hobby. 

3. Manfaat internet bagi dosen 

Manfaat internet bagi dosen adalah: 

a. Sebagai media mencari informasi materi perkuliahan, 

b. Sebagai sarana penambah wawasan dosen, 

c. Sebagai perpustakaan, 

d. Sebagai alat komunikasi kepada teman seprofesi, 

e. Sebagai alat komunikasi kepada mahasiswa. 

4. Manfaat internet bagi lembaga 

Manfaat internet bagi lembaga adalah: Memberikan dukungan pada SDM 

lembaga agar dapat berpartisipasi  perkembangan teknologi. 

D. Prosedur Layanan Perpustakaan 

          Prosedur layanan atau mekanisme kerja layanan di sebuah perpustakaan 

sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kegiatan perpustakaan. Kegiatan ini 
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berhubungan langsung dengan pengguna/pengunjung perpustakaan. Diharapkan, 

perpustakaan dapat memberikan layanan dengan sebaik-baiknya, sehingga 

memberikan kepuasan pengguna perpustakaan. 

          Ada beberapa aspek yang berpengaruh dalam keberhasilan layanan di 

perpustakaan (Noerhayati, 1987: 130). 

1.  Sistem Layanan 

Ada dua macam sistem layanan lnformasi yang dapat dilakukan oleh 

perpustakaan, yaitu sistem layanan dengan tenaga manusia (manual) dan sistem 

layanan dengan menggunakan tenaga mesin (automation). Masih banyak 

kegiatan kerja dalam layanan informasi yang menggunakan dengan tenaga 

manusia (manual). Sehingga tenaga yang dibutuhkan semakin besar dan 

sebaliknya. Kenyataanya sebagian besar sistem layanan yang dilakukan di 

perpustakaan di Indonesia adalah sistem layanan yang menggunakan tenaga 

manusia. 

2. Waktu Layanan 

Waktu layanan untuk perpustakaan (perpustakaan perguruan tinggi) di 

Indonesia adalah dengan jumlah jam kerja dinas pemerintah, yaitu rata-rata 37 

1/2 jam seminggu. Untuk meningkatkan layanan perpustakaan sebagai sumber 

informasi dan untuk meningkatkan peranannya dalam bidang informasi, 

dibutuhkan tambahan waktu kerja tersebut di atas. Jumlah Pemakai Layanan  

Yang dimaksud dengan pemakai layanan adalah pemakai aktif yang 

benar-benar menggunakan perpustakaan dengan memanfaatkan layanan 

lnformasi yang disediakan. Pemakai aktif tersebut meliputi mahasiswa dan  staf 
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pengajar, yang semuanya tergabung sebagai warga civitas akademika perguruan 

tinggi yang bersangkutan. Selain itu, juga terdapat kemungkinan pengunjung 

dari luar civitas akademika yang membutuhkan layanan. 

  BAB lll  

GAMBARAN UMUM UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DIPONEGORO 

SEMARANG 

 

A. Sejarah Perpustakaan Universitas Diponegoro 

Perpustakaan Universitas Diponegoro sudah dirintis sejak didirikannya 

Universitas Semarang yang akhirnya menjadi Universitas Diponegoro. Dalam 

perkembangan pada  tahun 1960 perpustakaan menempati ruangan di kampus 

Universitas Diponegoro di Jl. MT Haryono, Semarang dengan jumlah koleksi ±  500 

ekesemplar, terutama buku bidang hukum.  

Sejak tahun 1962 perpustakaan pindah ke kampus Peleburan dan menempati 1 

(satu) ruangan di Fakultas Hukum. Tahun 1970 kemudian Perpustakaan dipindahkan 

di ruang yang agak memadai dengan luas ± 200 m2 yang terdiri atas 3 (tiga) ruang. 

Pada tahun 1979 merupakan sejarah baru bagi UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro karena menempati gedung Perpustakaan sendiri berlantai 3 dengan luas ± 

3,000 m2 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed 

Joeseop. 

Pada akhinya Tahun 1997, bersamaan dengan kepindahan kampus Universitas 

Diponegoro dari Pleburan ke Kampus baru Tembalang, UPT Perpustakaan 

menempati salah satu lokasi Gedung Widya Puraya dengan gedung berlantai 5 (lima) 
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dengan luas sekitar 6,125 m2. Sampai sekarang UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro masih berada di salah satu lokasi Gedung Widya Puraya. 

 

Sejak berdiri hingga saat ini UPT Perpustakaan Universtas Diponegoro dipimpin 

oleh:  

Tabel 3.1 Sejarah pergantian kepala perpustakaan. 

Tahun Nama Pimpinan 

1960-1961 : Kadarsih Tirto Oetomo 

1961-1963 : Anak Agung Gede Raka 

1963-1983 : Prof. Slamet Rahardjo, MA 

1983-1984 : Kadarsih Tirto Oetomo 

1984-1990 : Drs. Goenardo Pringgo Atmodjo 

1990-1994 : Ny. E.R.S. Yunus, SH 

1994-2000 : Drs. Tono Suhartono 

2000 – sekarang :  Dra Ari Widjayanti, MM 

Sumber : Sumber : http://digilib.undip.ac.id 
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B . Struktur Organisasi  

Sruktur organisasi  di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro semarang 

tidak berbeda dengan UPT Perpustakaan Universitas lain. Di UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan. Kepala 

Perpustakaan kedudukannya langsung di bawah Rektor. Kepala Perpustakaan 

membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang Pengadaan Bahan Pustaka, Bidang 

Pengolahan Bahan Pustaka, Bidang Pelayanan, Bidang Dokumentasi dan  Informasi, 

Bidang Kerjasama/Publikasi. 

Berdasarkan PP No 30 tahun 1990 pasal 34, maka UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro merupakan unit pelaksana teknis dan sebagai unsur 

penunjang bagi kelengkapan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Kedudukannya diluar lingkup fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor, 

sedangkan kegiatan harian langsung berada di bawah tanggung jawab Pembantu 

Rektor I dan secara administratif berada di bawah tanggung jawab Pembantu Rektor 

II.  

Di bawah ini merupakan bagan sruktur organisasi UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro 
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Bagan 3.1 struktur organisasi 

 

 

Sumber : http://digilib.undip.ac.id 
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Keterangan dari bagan struktur organisasi : 

1. Kepala UPT Perpustakaan bertugas sebagai pimpinan tertinggi dilingkungan 

Perpustakaan, memimpin seluruh kegiatan yang ada dan dilaksanakan oleh UPT 

Perpustakaan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas memberikan pelayanan administrasi baik 

bagi staf maupun bagi sivitas akademika yang meliputi surat menyurat, keuangan, 

perlengkapan dan rumah tangga, dan pengelolaan data. 

3. Bidang Pengadaan Bahan Pustaka , bertugas menyiapkan data untuk pengadaan 

koleksi bahan pustaka yang dalam pelaksanaannya meliputi seleksi dan pengadaan, 

inventarisasi, dan pemeliharaan bahan pustaka. 

4. Bidang Pengolahan Bahan Pustaka, bertugas mengolah bahan pustaka khususnya buku 

dari awal hingga siap disajikan dan disebarluaskan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

meliputi klasifikasi, katalogisasi, dan penyelesaian. 

5. Bidang Pelayanan Perpustakaan. bertugas memberikan pelayanan koleksi bahan 

pustaka khususnya buku yang meliputi pelayanan sirkulasi, pelayanan buku 

tandon/deposit, dan pelayanan referensi. 

6. Bidang Pelayanan Dokumentasi dan Informasi, bertugas memberikan pelayanan 

dokumentasi dan informasi kepada pengguna yang membutuhkan. Dalam 
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pelaksanaan kegiatan meliputi :pelayanan serial, pelayanan koleksi khusus, dan 

pelayanan dokumentasi & bahan AVA. 

7. Bidang Kerjasama dan Publikasi Perpustakaan, yang dalam pelaksanaan kegiatan 

meliputi publikasi dan kerjasama perpustakaan. 

8. Layanan Perpustakaan Fakultas/Lembaga, merupakan pelayanan perpustakaan di 

Fakultas maupun lembaga yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. 

9. Kelompok Pustakawan, merupakan Forum Komunikasi pustakawan di lingkungan 

Universitas Diponegoro. 

C. Sumber Daya Manusia 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro memiliki tenaga pengelola 

perpustakaan dengan jumlah keseluruhan adalah 33 orang. Dari selurunh tena tersebut 

hanya ada 10 orang yang memiliki latar belakang pendididkan perpustakaan. 

Dari 10 orang yang memiliki latar belakang perpustakaan di tempatkan pada 

layanan teknis yaitu pada bagian pengadaan, pengolahan, serta pada layanan sirkulasi, 

teknologi informasi dan layanan karya ilmiah. Untuk 22 tenaga sisanya ditempatkan 

pada seluruh baian layanan. Diharapkan dengan penempatan tersebut kegiatan  

perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Dibawah ini  ini tabel sumber daya manusia 

pengelola perpustakaan : 
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Tabel 3.2 daftar staff UPT Perpustakaan Undip Semarang 
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No NAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR 
1 Ana Faridatunniswah, 

A.Md 
 

Pustakawan 
Pelaksana 
Lanjutan 

D III Ilmu Perpustakaan 

2 Dra. Ari Widjayanti, 
MM 

 

Kepala UPT 
Perpustakaan 

S 2 Magister Manajemen 
 

3 Budi Setya Adhi, S.IP 
 

Kasubbag Tata 
Usaha 

 

S1 Administrasi Negara 

4 Dario 
 

Staf Administrasi SMA 

5 Eko Budiyanto, S.S 
 

Pustakawan 
Pelaksana 

S1 Ilmu Perpustakaan 

6 Enny Anggraeny, S.S 
 

Pustakawan 
Pertama 

 

S1 Ilmu Perpustakaan 

7 Fitri Anugraheni, S.Sos Pustakawan 
Pertama 

 

S 1 

8 Hadriana Miyatun Pustakawan 
Penyelia 

 

SLTA 

9 Harini Desi Utami, S.Sos 
 

Pustakawan 
Pertama 

S 1 Ilmu Komunikasi 

1O Haryani, S.Sos 
 

Pustakawan 
Madya 

S1 Administrasi Negara 

11 Dra. Heriana 
Listianawati 

 

Staf Administrasi : S 1 Sejarah 

12 Ivana Permatasari, S.Sos 
 

Pustakawan 
Pertama 

S1 Ilmu Perpustakaan 

13 Joko Karnoto Pustakawan 
Penyelia 

 

DII Perpustakaan 

14 Joko Santoso 
 

Staf Administrasi 
 

STM 

15 Musta`il 
 

Staf Administrasi 
 

STM 

16 Naswanto Staf Administrasi 
 
 

SLTP 

17 Drs P. Anggardjitono 
Pras 

 

Pustakawan 
Madya 

 

S 1 Perpustakaan 

18 Pujo Winarno, S.Kom Pustakawan : S 1 Ilmu Komputer 
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Sumber : http://digilib.undip.ac.id 

 
 
 
 

Pertama 
 

19 Romdha Nugrahani, 
S.Sos 

Pustakawan 
Pertama 

 
 

S 1 Ilmu Perpustakaan 

2O Drs Santoso Budi 
Rahardjo 

 

Pustakawan 
Pertama 

S1 Ekonomi 

21 Sri Endah Pertiwi, S. Sos 
 

Pustakawan Muda S 1 Ilmu Komunikasi 

22 Sri Palupi Murdaningsih Pustakawan 
Penyelia 

SLTA 

23 Sudarsono Staf Administrasi 
 

SLTP 

24 Sugeng Priyanto, S.S 
 

Pustakawan 
Pertama 

 

S1 Ilmu Perpustakaan 

25 Sunardi 
 

Staf Administrasi 
 

SLTP 

26 Drs Ignatius Suntoyo, 
S.Sos 

 

Pustakawan 
Madya 

 

S1 Ilmu Perpustakaan 

27 Susilo, S.S 
 

Pustakawan 
Pertama 

S 1 Ilmu Perpustakaan 

28 Sutrisno 
 

Staf Administrasi 
 

SLTP 

29 Suwondo, A.Md 
 
 

Pustakawan 
Pelaksana 
Lanjutan 

D III Perpustakaan dan 
Informasi 

3O Wagiman Sunarno 
 

Staf Administrasi SLTP 

31 Wibowo Staf Administrasi SLTA 

32 Dra Yuniwati 
BYPMYRR, S.Sos, MSi 

 

Bagian Pengadaan S 2 Ilmu Komunikasi 

33 Dra Anita Nurmasari Pustakawan 
Madya 

S1 Sejarah 
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D. Gedung 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro menempati sebuah gedung 

berlantai 5 di Kompleks Widya Puraya Dengan luas kurang lebuh 6.125 m, yang 

terdiri dari  lantai I digunakan untuk layanan administrasi, locker, CD-ROM, 

Sampoerna Corner, dan Pojok BNI. Lantai II dimanfaatkan untuk layanan sirkulasi, 

berupa peminjaman dan pengembalian buku. Lantai III digunakan untuk layanan 

buku tandon (reserved) dan karya ilmiah (tesis, disertasi, hasil penelitian dosen). 

Lantai IV digunakan untuk layanan serial, seperti jurnal, majalah, surat kabar, buletin 

dan referens. Lantai V merupakan ruang pertemuan dengan kapasitas untuk 250 

orang.  

 

E. Sumber Dana  

 Untuk mengelola seluruh kegiatan perpustakaan UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro memiliki dana anggaran dari APBN pada tahun 2008. Jumlah dana dari 

APBN adalah 772 juta. Dengan jumlah dana ini UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro cukup untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan. 

F. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

Semarang antara lain : 

1. Lemari Loker 
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Setiap pengunjung perpustakaan harus menaruh tas ke dalam lemari  locker 

dengan meminta kunci kepada petugas locker terlebih dahulu. 

2. Mushola  

Pengunjung yang ingin melaksanakan sholat, telah di sediakan mushola yang 

terdapat pada lantai dua dan lantai tiga, juga telah dilengkapi temoat untuk 

wudhu. 

3. Lift 

Lift dapat digunakan dari unuk menghubungkan antar lantai dengan mudah. Yaitu 

untuk mengubungkan lantai satu sampai lima .Untuk pengunjung hanya dapat 

menggunakan lift dari lantai dua, karena penggunaan lift untuk lantai satu khusus 

untuk staf – staf  UPT Universitas Diponegoro. 

4. HotSpot 

HotSpot merupakan fasilitas yang dapat digunakan di lingkungan sekitar UPT 

Perpuatakaan Universitas Diponegoro, yaitu berada di depan perpustakaan, juga 

berada di dalam ruangan Sampoerna corner. 

5. Samporna Corner dan pojok BNI 

Merupakan layanan internet gratis untuk pengunjung perpustakaan. Syaratnya 

adalah mahasiswa Universitas Diponegoro. Dengan hanya menunjukkan kartu 

mahasiswa saja pengunjung dapat menggunakan layanannya secara gratis. 
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6. Tempat Parkir 

UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro mempunyai tempat parkir yang luas 

sehingga cukup untuk menampung kendaraan pengunjung. Tempat parkir berada 

di depan gedung perpustakaan. 

7. Ruang baca  

Memiliki ruang baca yang cukup. Dengan demikian para pengunnjung bisa 

membaca secara bebas. 

G. Koleksi 

Adapun koleksi-koleksinya berkisar tentang ilmu-ilmu social, teknik, 

kedokteran, peternakan, kasusastraan, dan kelautan yang berupa : 

· Buku-buku 

· Majalah / jurnal 

· Surat kabar 

· Kumpulan abstrak dan indek 

· Karya ilmiah hasil penelitian 

· Tesis dan desertasi  
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Koleksi yang dimiliki olah UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro cukup banyak 

untuk perpustakaan perguruan tinggi.Hingga bulan Februari UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro memiliki koleksi sebagai berikut:  

 

 

 Tabel 3.3 koleksi perpustakaan. 

Nama Koleksi Jumlah 

Buku 42,160 judul dari 106,754 eksemplar 

Tesis 5,637judul 

Disertasi 52 judul 

Laporan Penelitian 7,492 judul 

CD ilmiah 280 Buah 

DVD Sampoerna Corner 135 Buah 

CD-ROM Proquest 1,251 buah 

Sumber : http://digilib.undip.ac.id 
 

 

Jenis-jenis koleksi 

1. Koleksi Peminjaman 

koleksi peminjaman yaitu koleksi perpustakaan yang tersimpan dalam rak 

secara terbuka di lantai 2 sebagai koleksi yang dapat langsung diambil oleh 

pemakai dari rak untuk dibaca di ruang baaca lantai 2 ataupun di pinjammakn untuk 

di bawa pulang dengan melalui tata cara yang berlaku koleksi peminjaman ini 
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tersusun dalam rak menurut urutan sandi bukunya berdasarkan sistematika 

klassifikasi DDC  

2. Koleksi Tendon (reserve book) 

koleksi tendon tersimpan secara terbuka di lantai 3. buku yang tersimpan 

dalam koleksi ini merupakan koleksi simpanan dari seluruh judul yang dipunyai 

oleh UPT Perpustakaan yang masing-masing 1 eksemplar. Koleksi ini tidak boileh 

di pinjam untuk di bawa pulang melainkan hanya di baca di tempat atau di foto 

copy 

3. Koleksi Rujukan 

Koleksi rujukan tersimpan secara terbuka seperti koleksi lainnya yang 

terletaok di lantai IV. Koleksi ini juga tidak dipinjamkan tetapi hanya di baca di 

tempat atau di foto copy koleksi meliputi : kamus, ensiklopedy, atlas, direktori, 

perundang-undangan, terbitan pemerintah dan buku lain yang sejenis yang hanya 

diperlukan sebagai bahan pustaka rujukan 

4. Koleksi Karya Ilmiah 

koleksi karya ilmiah (KI) ini merupakan koleksi terbuka yang berisi tentang 

karya ilmiah dosen baik berupa artikel, hasil penelitian serta hasil penulisan tugas 

akhir (tesis dan desertasi) koleksi yang terletak di lantai III ini hanya bias dibaca di 

tempat. 

H. Layanan 

Jenis layanan yang diberikan kepada pengguna di UPT Perpustakaan adalah 

1. Layanan Sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada pengunjung untuk dapat 

meminjam koleksi perpustakaan.  
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 2. Layanan Referensi adalah layanan yang diberikan kepada pengunjung perpustakaan 

yang memerlukan bantuan penelusuran informasi dalam berbagai subjek dari 

berbagai sumber ataupun memberikan bahan rujukan pada koleksi lain sesuai dengan 

bidang/informasi yang dibutuhkan. 

3. Layanan Penelusuran Informasi secara elektronik (Online Public Access 

catalogue/OPAC), yaitu layanan mandiri kepada pengguna perpustakaan berupa 

penyediaan komputer penelusuran katalog koleksi perpustakaan. Setiap lantai 

disediakan komputer OPAC unetuk menelusuri koleksi perpustakaan. 

4. Layanan Koleksi Khusus adalah layanan yang diberikan kepada pengunjung untuk 

membaca ditempat atau memfoto copy sebagian koleksi Referensi, Karya Iimiah, 

Tandon dan Serial. 

5. Layanan Sampoerna Corner adalah layanan yang disediakan perpustakaan atas kerja 

sama dengan PT HM Sampoerna Tbk, berupa ruang baca ber AC ditambah komputer 

untuk mengakses internet. 

6. Layanan Fotokopi adalah penyediaan layanan fotokopi yang terletak dilantai 1 

gendung UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro. 

7. Layanan Bimbingan Pengguna Perpustakan adalah layanan yang diberikan pada 

pengunjung dengan memberikan petunjuk dan memandu pengunjung perpustakaan 

dalam menggunakan koleksi-koleksi & alat bantu perpustakaan. 

8. Layanan Penyebaran Informasi adalah layanan yang memberikan informasi 

kepustakaan yang baru terbit dan terseleksi kepada perorangan/sekelompok orang 

atau lembaga dalam bentuk : 
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a) Penerbitan dan penyebaran Buletin Informasi Khusus (BIK), adalah terbitan UPT 

Perpustakaan yang berisi daftar isi majalah/jurnal koleksi Perpustakaan yang 

dikemas dalam bentuk buletin dalam bidang tertentu. 

b) Penerbitan dan Penyebaran Bibliografi dan Indeks, adalah penerbitan dan 

penyebaran karya ilmiah dosen serta koleksi UPT Perpustakaan dalam bidang-

bidang tertentu yang berbentuk kumpulan bibliografi. 

c) Berita Pengolahan Buku adalah penerbitan dan penyebaran berita tambahan 

koleksi UPT Perpustakaan 

d) Warta Perpustakaan Universitas Diponegoro, adalah penerbitan dan penyebaran 

WARTA PERPUSTAKAAN, berbentuk majalah sebagai wadah kreatifitas para 

pustakawan serta forum tanya jawab tentang dunia perpustakaan. 

e) Berita buku baru (display), yaitu pemberian informasi adanya buku-buku baru 

yang dapat dilihat dan dibaca pada almari display yang diganti secara periodik 

 
 
 
 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

A. Fasilitas Internet 

Di dalam layanan internet ada beberapa fasilitas yang tersedia dan dapat 

dipergunakan oleh para mahasiswa dalam penelusuran informasi yang mereka 
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inginkan tentunya dengan cepat dan mudah. Jenis fasilitas yang ada di internet 

Sampoerna Corner adalah sebagai berikut: 

1. World wide web (www) 

Web adalah bagian yang menarik dari internet. Pengguna dapat mengakses 

informasi tidak hanya berupa teks, tetapi juga gambar-gambar, suara, film dan 

lain-lain. Untuk mengakses web dibutuhkan softwere yang disebut Browser. 

Contoh Browser : Microsoft internet explorer. 

2. Surat Elektronik (e-mail) 

E-mail merupakan surat elektronik yang dikirim melalui internet. Dengan 

fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk mengirim dan menerima e-mail dari dan ke 

pengguna internet di seluruh dunia. Fasilitas e-mail jauh lebih cepat dengan 

internet, meski mengirim ke luar negeri hanya dalam waktu beberapa menit saja. 

3. Situs Web 

Situs web adalah sekumpulan halaman web milik sesorang/suatu 

perusahaan ataupun instansi. Sedangkan home page adalah sebuah istilah untuk 

menyebut halaman pertama/ halaman depan yang akan muncul jika sebuah situs 

web diakses. Setiap halaman dan situs dalam web memiliki alamat yang unik dan 

khas yang disebut URL (Universal Resource Locator). Sedangkan HTTP (Hyper 

Test Transfer Protocol) adalah suatu protokol internet yang digunakan oleh www 

(World Wide Web), dengan HTTP ini sebuah browser seperti internet eksplorer. 

4. HTML 

Halaman web adalah sebuah dokumen (HTML) artinya untuk menulis 

sebuah halaman web digunakan HTML. Dokumen HTML sebenarnya hanya 

29 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



berupa dokumen teks biasa dengan tujuan agar dapat dengan mudah dipindah-

pindahkan antar berbagai platform. Kegunaan dari dokumen ini dapat dilakukan 

penunjukan teks, gambar dan elemen-elemen multimedia yang lain. Yang 

terpenting adanya hyperlink yakni teks yang berfungsi sebagai penghubung dari 

halaman web yang satu dengan halaman web yang lain. 

5. Pemanggilan Informasi 

Kebanyakan komputer mempunyai file-file, informasi yang bebas untuk 

dibicarakan. File tersebut berasal dari katalog-katalog kartu perpustakaan hingga 

teks buku-buku kuno, gambar-gambar dan berbagai perangkat lunak, mulai dari 

games sampai sistem operasi. Pengambilan informasi dapat ditelusuri lewat 

http//www.com. Kita dapat memilih informasi yang diinginkan misalnya informasi 

tentang “News dan Media”. Selanjutnya dipilih News maka kita dapat membaca 

berita-berita terbaru. 

B. Prosedur Penggunaan Internet di Sampoerna Corner  

1. Scan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 

Bagi anggota perpustakaan diharuskan melakukan scan KTM (yang mana 

KTM merangkap kartu anggota perpustakaan) terlebih dahulu di pintu masuk 

ruang Sampoerna Corner. Secara otomatis nama dan NIM anggota akan tampak 

pada layar komputer. 

2. Mendaftar ke Petugas 

Setelah para anggota perpustakaan melakukan scan di pintu masuk 

Sampoerna Corner, selanjutnya mereka mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada 

petugas di loket dengan KTM untuk dapat menggunakan internet. Petugas akan 
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mencatat para anggota ke dalam data komputer untuk menghitung berapa jumlah 

anggota yang menggunakan internet tersebut. 

3. Anggota Meninggalkan KTM 

Setelah melakukan pendaftaran kepada petugas, anggota meninggalkan 

KTM pada petugas di loket agar dapat menggunakan fasilitas internet tersebut. 

Kemudian bagi yang bukan anggota perpustakaan diminta meninggalkan kartu 

tanda pengenal untuk dapat menggunakan fasilitas layanan internet itu juga. 

4. Petugas Siap Membantu 

Apabila anggota mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas 

internet tersebut petugas akan siap membantu.  

5. Pengambilan KTM 

Apabila sekiranya anggota telah selesai menggunakan layanan internet 

selama waktu 30 menit, petugas akan memanggil nama anggota yang telah selesai 

untuk mengembalikan KTM. 

 

 

 

C. Manfaat Layanan Internet Sampoerna Corner 

1. Sebagai Media Informasi 

Layanan internet merupakan media informasi penunjang bahan 

perkuliahan. Dengan adanya layanan internet Sampoerna Corner yang berada di 

UPT perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang diharapkan dapat 

membantu para anggota terutama mahasiswa Universitas Diponegoro dalam 
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pencarian informasi guna menyelesaikan tugas perkuliahan yang sekiranya sukar 

dicari maka media ini sangat membantu penelusuran dengan cepat. 

2. Menghemat waktu dan tenaga untuk memperoleh data-data secara cepat dan 

mudah. 

Penelusuran berbagai informasi melalui media internet sudah pasti akan 

menghemat waktu dan tenaga pemakai karena hanya dalam beberapa menit saja 

informasi yang diinginkan oleh pemakai akan dengan cepat diperoleh.  

3. Mahasiswa akan dapat dengan mudah mendapat berbagai informasi terbaru 

maupun langka dari berbagai negara. 

Selain sebagai media penelusuran data-data untuk penunjang perkuliahan, 

media internet ini juga dimanfaatkan sebagai media dalam penelusuran informasi 

terbaru dan langka yang berada di berbagai negara yang tentunya informasi 

tersebut tidak dapat diperoleh dari buku maupun media cetak lain. 

4. Sebagai Perpustakaan. 

Layanan ini dianggap sebagai perpustakaan bagi mahasiswa karena 

informasi apa saja dapat dicari hanya dengan melalui browsing (lewat internet). 

5. Sebagai Alat Komunikasi  

Dengan adanya layanan internet ini kendala jarak dan waktu sudah pasti 

bukan menjadi hal sulit lagi. Dengan adanya media internet ini para mahasiswa 

dapat berkomunikasi dengan temen maupun dengan dosen, misalnya melalui e-

mail untuk berkomunikasi dengan cepat. 

6. Sebagai Sarana Penambah Wawasan atau Pengetahuan. 
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Dengan adanya layanan internet ini para mahasiswa dengan mudah 

mendapat informasi penting yang bermanfaat bagi mereka sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan mereka. 

 

7. Penyaluran Hobi 

Untuk menghilangkan kejenuhan mengenai buku-buku atau jurnal ilmiah 

karena terlalu lama membaca, mahasiswa dapat menggunakan layanan internet ini 

untuk mendapatkan hiburan melalui web berisikan hiburan seperti friendster, 

game, musik, gambar dan lain sebagainya. 

D. Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi dalam Layanan Internet 

Sampoerna Corner. 

Faktor-faktor permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan 

layanan internet di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro: 

1. Koneksi yang sering putus 

a. Terputusnya jaringan dari penyedia Misalnya: adanya kerusakan jaringan 

internet karena adanya bencana alam. 

b. Terputusnya hubungan karena hardware rusak Misalnya: kabel Telkom putus 

karena petir, modemnya rusak. 

c. Terputusnya jaringan komputer internal di Sampoerna Corner Misalnya: kabel 

layanan putus atau tidak tersambung. 

2. Virus 

Penyebab adanya virus-virus pada internet, antara lain sebagai berikut: 
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a. Pihak Sampoerna Corner tidak membeli software anti virus yang resmi akan 

tetapi hanya menggunakan program freeware. 

b. Anti virus tidak dapat di update secara otomatis. 

c. Banyak mahasiswa yang menggunakan flasdisk dan tidak terlebih dahulu 

menscan sebelum digunakan. 

3. Hardware rusak 

Kerusakan hardware di Sampoerna Corner,disebabkan karena jaringan 

listrik di kawasan Tembalang tidak stabil dan sering mati secara mendadak.Hal ini 

dapat menghambat kelancaran piranti lunak di Sampoerna Corner. 

4. Internet hanya untuk hiburan 

Banyak layanan yang mengaskes situs hiburan seperti frienster, games, 

musik, bukan digunakan untuk penelusuran informasi yang lebih bermanfaat 

untuk menunjang pengetahuan. 

5. Tidak semua pengguna mengetahui tentang jurnal on-line 

Adanya pemisahan antara kampus Tembalang dan Pleburan menyebabkan 

tidak maksimalnya penggunaan jurnal on-line (berlangganan) oleh para 

mahasiswa, sehingga informasi tentang tersedianya jurnal on-line tersebut tidak 

merata ke seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro. 

E. Upaya Mengatasi Permasalah Layanan Internet Sampoerna Corner di UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro. 

Permasalahan yang ada sebagaimana penulis ungkapkan di atas perlu 

dicarikan jalan keluar dalam pelaksanaan layanan internet Sampoerna Corner di UPT 

Perpustakaan Universitas Diponegoro. Dengan upaya-upaya sebagai berikut: 
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1. Melapor ke Kantor Telkom 

Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti koneksi terputus, petugas 

dari UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro harus segera melapor ke Telkom. 

Telkom akan memberi arahan, sehingga UPT Perpustakaan ataupun Sampoerna 

Corner dapat belajar mengenali dan mengatasi permasalah ini sendiri. 

2. Diperbaiki oleh petugas Bagian Teknik Informatika. 

Apabila ada kerusakan-kerusakan pada komputer, petugas dari Sampoerna 

Corner akan segera memperbaiki kerusakan tersebut: 

a. Apabila komputer tersebut terkena virus, sesegera mungkin petuga Sampoerna 

Corner memberikan anti virus dengan menggunakan program freeware.  

b. Apabila terjadi listrik padam, hal ini sudah dapat diantisipasi dengan alat 

jenset sehingga mengurangi resiko kerusakan hardware komputer tersebut 

karena virus 

3. Pembatasan fasilitas internet untuk hiburan 

Untuk dapat menghindari pemanfaatan media internet sebagai media 

hiburan semata, pihak Sampoerna Corner membatasi adanya fasilitas untuk 

hiburan, misalnya dengan tidak adanya fasilitas Internet Relay Chat (IRC). Hal ini 

untuk menghindari adanya chatting yang berdampak negatif bagi mahasiswa yaitu 

internet hanya sebagai sarana hiburan saja. 

4. Petugas dari Sampoerna Corner siap membantu para pengunjung (mahasiswa). 

Apabila pengunjung masih belum dapat mengetahui tentang apa atau 

bagaimana menggunakan jurnal on-line (berlangganan), petugas dari Sampoerna 

Corner siap membantu. Beberapa nama situs jurnal on line juga terpasang di 
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papan pengumuman dalam ruang Sampoerna Corner, sehingga para pengguna 

internet akan mudah menelusuri situs tersebut. 

BAB V 

                                                PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan permasalahan penulisan tugas akhir ini, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur penggunaan layanan internet pada layanan Sampoerna Corner pada UPT 

perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang sudah berjalan dengan cukup 

baik. Prosedur penggunaan layanan ini tidak sulit. Hanya dengan menggunakan 

kartu anggota (KTM), para anggota sudah dapat menggunakan layanan ini. 

2. Manfaat layanan internet Sampoerna Corner di UPT Perpustakaan Universitas 

Diponegoro Semarang ini cukup besar bagi para penggunanya terutama 

mahasiswa. Dengan adanya layanan ini para mahasiswa dapat dengan mudah 

menelusuri informasi-informasi yang bermanfaat untuk menunjang pengetahuan 

mereka, sehingga menghemat waktu dan tenaga. 

3. Sejauh ini permasalahan-permasalahan dihadapi pada layanan internet Sampoerna 

Corner di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang baik teknis, 

seperti kerusakan-kerusakan komputer ataupun permasalahan-permasalahan non 

teknis, seperti kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang internet sudah bisa 

teratasi dengan cukup baik. 

B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran 

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam layanan internet Sampoerna 

Corner yang teratur dan disiplin, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang 

akan datang. Saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut: 

1. Karena internet merupakan media utama dalam kegiatan layanan ini, maka 

diharapkan kualitas hardware (processor) dari komputer yang digunakan perlu 

ditingkatkan lagi seperti penggunaan processor terbaru, dan penambahan memori, 

agar proses browsing menjadi lebih cepat. Juga perlu adanya penambahan 

komputer, mengingat pengunjung yang terkadang tidak mendapatkan kesempatan 

menggunakan layanan ini, dan kegiatan layanan ini dapat berjalan dengan lancar. 

2. Perlu adanya pengecekan komputer tiap minggunya, untuk mengantisipasi 

kerusakan yang ada yang setiap saat dapat terjadi. 

3. Perlu diadakan sosialisasi penggunaan internet dan jurnal online bagi mahasiswa 

Universitas Diponegoro. Mengingat di antara mahasiswa yang masih gagap 

teknologi teknologi dan informasi.  
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