
Repository Digital adalah suatu wadah untuk mengumpulkan, mengelola, 
menyebarkan, dan melestarikan Institusional Repository, seperti skripsi, tesis, 
disertasi, makalah dosen, laporan penelitian, pidato rektor, dll yang dihasilkan oleh 
sivitas akademika dalam bentuk digital. Dalam pengelolaan Institusional Repository 
ini Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga menggunakan aplikasi EPrints. Untuk dapat 
mengakses koleksi Institusional Repository ini atau lebih sering menggunakan 
istilah Digital Library dengan menggunakan alamat http://lib.uin-suka.ac.id atau 
http://digilib.uin-suka.ac.id.

I.  LAYANAN REPOSITORY DIGITAL

1. Penelusuran Repository Digital 
   Untuk penelusuran Repository Digital dengan menggunakan alamat  

h Digital Library ini memiliki tiga fasilitas kemudahan ttp://digilib.uin-suka.ac.id/. 
dalam penelusuran sesuai dengan kebutuhan user antara lain:

b. Middle Search / Pencarian berdasarkan katagori
  Pencarian data berdasarkan pengelompokan/katagori tahun, subyek, divisi atau 

penulis. Pencarian ini dengan cara klik menu "PENCARIAN" dan pilih 
pengelompokan atau katagori sesuai denganyang diinginkan.
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a. Simple Search / Pencarian sederhana 
     Ketikkan kata kunci, contoh "matematika realistic”

Untuk melihat hasil yang sudah ditemukan dengan cara klik dua kali pada 
judul file yang diinginkan, sedangkan untuk mengunduh full-text cukup 
pilih menu mengunduh di bawah icon dalam halaman review.
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c. Advanced Search/Pencarian Lanjutan
   Penelusuran dengan menggunakan fungsi Boolean. Penelusuran ini dituntut 

untuk mengetahui secara pasti dan mendetail tentang hal yang diinginkan. 
Metode pencarian ini juga digunakan untuk mencari jurnal dengan 
memberikan batasan-batasan tertentu sesuai dengan form yang tersedia. 
Cara penelusuran lanjutan ini dengan klik pada 

Maka akan muncul form seperti dibawah ini:



Mengajukan permohonan ke perpustakaan bagian repository 
digital dengan mengisi form yang telah disediakan. Form 
dapat diunduh di alamat http://digilib.uin-suka.ac.id/18560 
Menyerahkan fotokopi KTM sebagai mahasiswa UIN Sunan 
Kalijaga yang masih berlaku
Menyerahkan Surat Rekomendasi yang di tanda tangani dosen 
pembimbing tugas akhir yang di ketahui oleh TU Fakultas
Menuju / datang ke bagian  perpustakaan  repository digital
Lantai I sayap barat

2. Regulasi Akses Repository Digital 
 a. Kebijakan
    1) Kebijakan Akses

Koleksi digital Tugas Akhir Mahasiswa (Laporan D-3, Skripsi, Tesis,       
Disertasi) dapat diakses fullteks seluruhnya dan bisa di unduh 
hanya Bab I, Bab terakhir, dan daftar pustaka
Koleksi digital UINSIANA dalam bentuk artikel jurnal, kliping, 
laporan penelitian, resensi buku, buku yang diterbitkan UIN Sunan 
Kalijaga, makalah diskusi, prosiding, rekaman pidato rektor, foto, 
video dapat diakses fulltext atau full download.
Akses koleksi digital perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dapat 
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a)

b)

c)

 b. Ketentuan Akses Fulltext
    1) Mahasiswa

a)

b)

c)

d)

4)  Larangan

Tidak digunakan untuk komersial
Hanya digunakan untuk penelitian atau sumber referensi
Akun tidak diperkenankan diberikan kepada orang lain

a).
b).
c).

5)  Sanksi

Pelanggaran terhadap larangan di atas, akan diberikan sanksi sesuai 
dengan peraturan yang berlaku di perpustkaan
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Mengajukan permohonan ke perpustakaan bagian repository digital 
dengan mengisi form yang telah disediakan/melalui email 
perpustakaan (lib@uin-suka.ac.id).
Menyerahkan fotokopi kartu perpustakaan yang masih berlaku
Menuju / datang ke bagian repository digital perpustakaan Lantai I 
sayap barat

2) Pegawai / Dosen

a).

b).
c).

3)  Hak Yang Diberikan

Memperoleh akun (username dan password) 
Bisa mengakses selama 1 X 24 jam
Bisa mengakses fullteks file-file koleksi repository digital yang 
jadikan sumber referensi/rujukan.

a).
b).
c).



 Resource Center adalah pusat sumber informasi yang terdapat di fakultas. 
Koleksi koleksi yang disediakan lebih banyak mencakup subyek yang sesuai 
dengan masing-masing fakultas.

A.  Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

C.  Fakultas Sains dan Teknologi

Resource Center (RC) Fakultas Adab dan 
Ilmu Budaya terletak di lantai 3 bagian 
barat. Koleksi berjumlah lebih dari 3000 
judul, diantaranya ilmu komputer, 
sejarah, geografi dan sebagainya. Koleksi 
tugas akhir merupakan koleksi yang paling 
banyak dimiliki oleh RC ini. Sistem layanan 
yang diterapkan adalah sistem layanan 
terbuka, sehingga pemustaka dapat 
memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan. 
Sedangkan untuk system pencarian 
koleksi menggunakan software slims.

B.  Fakultas Syariah dan Hukum
Resource Center (RC) Fakultas Syariah dan Hukum terletak di lantai 1. Adapun 
koleksi yang disedikan adalah koleksi yang berhubungan dengan prodi - prodi 
yang ada di Fakultas Syariah. Jenis koleksi di RC ini antara lain fiksi ke Ilmu 
Material, dari bahan cetak untuk koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan 
DVD. Serial publikasi harian seperti koran dan juga serial bulanan seperti 
majalah. Sistem layanan yang dilaksanakan di RC syariah menggunakan 
sistem layanan tertutup, sehingga pemustaka hanya bisa membaca di 
tempat.

Resource Center (RC) Fakultas Sains dan 
Teknologi berdiri bersamaan dengan 
didirikannya Fakultas Sains dan Teknologi, 
yaitu pada 2004. 
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Bab 5:

Resource
Center



D.  Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

E.  Fakultas Dakwah dan Komunikasi
I.  Program Pascasarjana

RC didirikan untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran di lingkungan 
Fakultas Sains dan Teknologi khusunya dalam menyediakan koleksi yang 
berkaitan dengan Prodi-Prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Sunan Kalijaga. RC Fakultas Sains dan Teknologi memiliki beberapa jenis koleksi 
yang berkaitan dengan Prodi-Prodi di Fakultas Sains dan Teknologi, baik tercetak 
dalam bentuk buku, maupun koleksi dalam format file digital (CD Skripsi).

Ruang baca laboratorium psikologi 
berada di bawah Fakultas llmu Sosial dan 
Humaniora Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kepengurusan ruang baca laboratorium 
psikologi berasal dari mahasiswa dan 
mahasiswi jurusan psikologi sebanyak 
delapan orang. Berdiri sejak tahun 2011 
ruang baca laboratorium psikologi telah 
memiliki koleksi buku sebanyak 1043 
buah.
Tidak hanya buku tentang psikologi, ruang baca laboratorium psikologi juga 
memiliki buku tentang keagamaan, budaya, hukum dan fiksi. Selain buku, 
ruang baca laboratorium psikologi juga memiliki koleksi laporan praktikum, 
jurnal dan skripsi.

F.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Resource center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berada di kampus Sambilegi,  
Maguwoharjo,  Depok, Sleman DIY. Resource center ini sementara belum 
membuka layanan dikarenakan sedang dalam proses perbaikan. 

Ruang Baca Fakultas Dakwah terletak di lantai 3. Koleksi meliputi buku dan 
skripsi dari prodi-prodi yang ada di fakultas dakwah antara lain prodi PMI, 
BPI, KPI, dan IKS. Adapun layanan yang diterapkan adalah pengunjung 
dapat memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan, namun koleksi tersebut 
tidak boleh dipinjam untuk dibawa pulang. Jika pemustaka menginginkan 
untuk memfotokopi koleksi, maka dapat dibawa untuk difotokopi, namun 
harus dikembalikan pada hari itu juga dan wajib meninggalkan identitas.

G.  Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Perpustakaan Fakultas ini terletak di lantai 3 sebelah barat dan sedang  dalam 
proses pembangunan. 

H. Ruang Referensi Fakultas Ushuluddin  
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Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta  menempati Lantai 3 
Gedung Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Luas Ruangan 
Perpustakaan Pascasarjana adalah 495 
m2.  Perpustakaan Pascasar jana 
mempunyai visi menjadi "Perpustakaan 
yang Unggul di tingkat Regional dan 
Nasional di level Pascasarjana tahun 
2020". Koleksi yang dimiliki berupa, 
koleksi referensi, koleksi sirkulasi, 
koleksi tesis, koleksi disertasi,  laporan 
penelitian, dan jurnal. Perpustakaan ini 
d a p a t  d i a k s e s  m e l a l u i  a l a m a t 
http://lib.pps.uin-suka.ac.id/
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Ruang Referensi Fakultas Ushuludin 
terletak di lantai 3 sebelah timur. 
Koleksi mencakup buku tafsir, hadis, 
biografi, filsafat dan sebagainya. 
Ruang baca ini menerapkan sistem 
layanan terbuka dan membaca di 
tempat.
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APPTIS (Assosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Agama 
Islam) APPTIS merupakan organisasi perpustakaan perguruan 
tinggi Islam, baik negeri maupun swasta meliputi Universitas 
Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi 
Agama Islam, dan Perguruan tinggi lainnya yang berada di 
bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Kerjasama antar perpustakaan yang telah dilaksanakan antara lain:

FKP2TN (Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan 
Tinggi Negeri) Anggota FKP2TN terdiri dari kurang lebih 
60 Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri yang berada di 
Indonesia.

FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia)
FPPTI ada di tingkat pusat dan tingkat daerah. Visi FPPTI 
adalah menjadi salah satu media bagi perpustakaan 
perguruan tinggi untuk saling berbagi pengetahuan dan 
saling memberdayakan. 

JLA (Jogja Library for all)
JLA merupakan jaringan beberapa perpustakaan perguruan 
tinggi, perpustakaan sekolah, dan beberapa perpustakaan 
instansi pemerintah di DIY. Melalui program ini, pemustaka 
dapat melihat katalog yang ada di perpustakaan anggota. Ada 
21 perpustakaan yang telah bergabung dengan JLA. 
Keterangan lebih lanjut dapat diakses di alamat jogjalib.com.

Bank Indonesia
Kerjasama antara Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan Bank 
Indonesia cabang Yogyakarta ini diwujudkan dalam bentuk 
penyediaan koleksi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. 
Koleksi tersebut disimpan tersendiri pada layanan Corner bank 
Indonesia.

1.

2.

3.

4.

5.

Perpustakaan Kota Yogyakarta
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Perpustakaan Kota 
Yogyakarta mengadakan pelatihan otomasi perpustakaan bagi pengelola 
perpustakaan sekolah di Yogyakarta dari SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA.

6.
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 Yayasan Kampung Halaman
Perpustakaan UIN memperoleh fasilitas depot video 
yang berisi film-film indie yang dibuat oleh Yayasan 
Kampung Halaman. Film-film tersebut merupakan 
salah satu jenis koleksi audio visual yang dapat 
menjadi referensi bagi pemustaka.

Perpustakaan KPK
Dalam rangka ikut serta pencegahan tindak pidana korupsi, pada tanggal 19 
juni 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani perjanjian kerjasama tentang 
pemanfaatan informasi dan publikasi. Kerjasama ini dilakukan agar dapat 
saling memanfaatkan publikasi local yang diterbitkan oleh masing-masing 
lembaga dalam upaya mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi 
secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. 
Publikasi local meliputi skripsi, tesis, disertasi, hasil kajian/penelitian, 
buku/literature dan dokumen lainnya yang bisa diakses melalui 
http://acch.kpk.go.id. 

7.

9. SLA (The Special Libraries Association)
Asosiasi Perpustakaan Khusus yang berkantor pusat di Virginia, Amerika 
Serikat, sudah berusia 105 tahun terhitung sejak didirikannya pada tahun 
1909. Asosiasi ini merupakan salah satu organisasi terbesar di bidang 
informasi yang beranggotakan lebih dari 9.000 orang dari 75 negara, 56 
chapter dan 27 divisi. Asosiasi ini juga merupakan organisasi nirlaba yang 
melayani para pekerja informasi termsuk perusahaan, akademi, pemerintah, 
media, finance, riset, museum, asosiasi perdagangan, dan organisasi-
organisai nirlaba dan non-tradisonal. Asosiasi Perpustakaan Khusus Asia 
adalah salah satu chapter yang paling cepat perkembangannya, dengan 
jumlah anggota lebih dari 226 anggota di seluruh dunia -Banglades, Hong 
Kong, India, Indonesia, Jepang, Laos, Makau, Malaisia, Miyanmar, Mongolia, 
Nepal, Pakistan, Pilipina, Singapura, Korea Selatan, Sri Langka, Taiwan, Tailan, 
Vietnam, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

8.
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 Demikian uraian mengenai seluruh fasilitas, layanan, dan sumber 
informasi yang tersedia di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi seluruh pemustaka. Saran dan 
kritik membangun tetap kami mohon dari pemustaka demi perkembangan 
perpustakaan. Saran dan kritik  dapat dikirim melalui OPAC Perpustakaan, web 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan alamat http://lib.uin-suka.ac.id/, 
email: lib@uin-suka.ac.id ,dan kotak saran yang tersedia.

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telp. (0274) 548635
Fax. (0274) 552231

Web
email
FB
twitter
youtube
instagram

: www.lib.uin-suka.ac.id
: lib@uin-suka.ac.id
: perpustakaan uin sunan kalijaga yogyakarta
: @uinjogjalib
: sukalib
: perpusuinjogja
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Ask Librarian

Yani
Isro

: yani.pasca@gmail.com
: isrowiyanti17@gmail.com
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Catatan: 
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