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SEJARAH DAN PIMPINAN
UPT PERPUSTAKAAN ISI SURAKARTA
ejarah UPT Perpustakaan ISI Surakarta berawal tanggal 13 Januari 1971, dibidangi
oleh Bp. Soekanto yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Pimpinan Akademi Seni
Karawitan (ASKI) Surakarta untuk mengikuti kursus perpustakaan yang
diselenggarakan oleh IKIP Negeri Surakarta. Lahirlah sebuah perpustakaan sederhana
baik dalam hal perlatan dan tempat layanannya. Sebuah ruang 2x2m2 yang hanya cukup
untuk satu almari dari sinilah lokasi awal perpustakaan yang berada di Konservatori
Karawitan Indonesia Kepatihan Surakarta.
Pada tahun 1972 perpustakaan pernah menempati ruangan di Sitihinggil dengan luas
ruangan 4x3 m2 . Yaitu saat ASKI Surakarta menjalankan aktivitasnya di Pagelaran
Sitihinggil dan Sasonomulyo Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atas fasilitasi
Proyek Pengembangan Kesenian Jawa Tengah di Surakarta.
Kelembagaan perpustakaan mulai terbentuk dengan adanya Kepala Urusan
Perpustakaan. Kepala Urusan ini sempat berlangsung selama dua masa kepemimpinan.
Yaitu, Dra. Sukamti S. dosen ASKI Surakarta yang menjabat dari 18 April 1977 sampai
dengan 5 Oktober 1978 dan Soekanto yang menjabat sampai tahun 1985. Kemudian pada
tanggal 22 September 1981 jabatan Kepala Urusan Perpustakaan dirubah menjadi Kepala
UPT Perpustakaan. Sejak diterbitkannya SK No. 479/G.19/ASKI/83 tanggal 16 Mei 1983
tentang Struktur Organisasi ASKI kedudukan perpustakaan sebagai Unit Pelaksana Teknis
(UPT) semakin dipertegas.
Semenjak itu perpustakaan telah mengalami beberapa kali masa kepemimpinan. Secara
kronologis dapat dilihat pada tabel berikut:

Lokasi perpustakaan tercatat telah mengalami beberapa kali perpindahan. Berawal dari
dua lokasi yang disebutkan di awal. Ketika pembangunan gedung untuk kampus ASKI di
Kentingan Jebres Surakarta selesai pada tahun 1985 maka kegiatan administrasi dan
kegiatan akademik menempati gedung kampus baru di Kentingan. Perpustakaan
menempati Gedung B kemudian pindah ke Gedung F. Pada 8 Juli 1991 Perpustakaan mulai
menempati Gedung Perpustakaan baru yang lebih representatif berlokasi strategis di
depan Rektorat. Gedung ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak
Fuad Hasan. Hingga awal bulan Januari 2013 Perpustakaan direlokasi ke Gedung eks
Jurusan Seni Rupa yang ditempati sekarang ini.
Selain itu perpustakaan juga mengalami pengaruh perubahan dan perkembangan pada
organisasi induknya. Bermula dari bentuk akademi yaitu ASKI Surakarta di tahun 1971.
Kemudian menjadi Sekolah Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta
sesuai dengan terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0446/O/1988,
tanggal 12 September 1988. Status STSI Surakarta kemudian meningkat menjadi Institut
melalui Peraturan Presiden RI No. 77 tahun 2006 yang terbit pada 20 Juli 2006. Penerbitan
Perpres ini sekaligus mengubah nama STSI Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia (ISI)
Surakarta.
Tahun 1995 UPT Perpustakaan mendapat tambahan tugas baru yaitu meleburnya UPT
Diskotik/Rekaman ke dalam pengelolaan UPT Perpustakaan. Kemudian difungsikan
sebagai perpustakaan Pandang Dengar. Mei 2006 Perpustakaan mulai membuka layanan
pada tingkat jurusan. Pertama Perpustakaan Pasca Sarjana, kemudian secara berturutan
yaitu Perpustakaan Jurusan Karawitan, Perpustakaan Jurusan Pedalangan, Perpustakaan
Jurusan Tari dan Perpustakaan Jurusan Seni Rupa.
Kini UPT Perpustakaan memiliki enam titik layanan perpustakaan yaitu: Perpustakaan
Pusat, Perpustakaan Pasca Sarjana, Perpustakaan Fakultas Seni Rupa dan Desain
(perkembangan dari Perpustakaan Jurusan Seni Rupa), Perpustakaan Jurusan Karawitan,
Perpustakaan Jurusan Tari, dan Perpustakaan Jurusan Pedalangan.
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VISI - MISI - TUJUAN
VISI
Visi ISI Surakarta, yaitu menjadi perguruan tinggi seni berbasis kearifan budaya nusantara
yang berkelas dunia dalam sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan.

MISI

WAKIL REKTOR I

Misi ISI Surakarta, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan seni dan ilmu seni
berbasis budaya nusantara yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.

TUJUAN
Tujuan ISI Surakarta, yaitu:
1. Menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan
akademik dan/atau profesional di bidang seni agar dapat berperan dalam
melestarikan, mengembangkan menerapkan dan/atau memperkaya khazanah seni
dan ilmu seni serta budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa;
2.

Memajukan seni dan ilmu seni untuk menunjang tumbuh kembangnya seni dan
budaya nusantara sebagai akar budaya bangsa melalui kegiatan penelitian,
pengkajian, aktivitas seni yang kreatif dan inovatif, publikasi karya ilmiah dan karya
seni demi kejayaan bangsa;

3.

Mengembangkan dan menyebarluaskan seni dan ilmu seni serta budaya nusantara
untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa;

4.

Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good governance), sehingga mampu
mengantisipasi perubahan; dan

5.

Meningkatkan jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga
pemerintah dan swasta di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
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1. Layanan Sirkulasi
Peminjaman dan pengembalian untuk koleksi buku teks, bagi civitas akademika
oleh petugas Sirkulasi di lantai II.
2. Layanan Referensi
Layanan referensi berada di lantai II, bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam
menelusur informasi rujukan. Koleksi referensi berupa kamus, ensiklopedi,
dictionary, almanak, handbook, biografi, dll.
3. Layanan Serial (Terbitan Berkala)
Layanan serial berupa jurnal, buletin, majalah, surat kabar, newsletter dari dalam
maupun luar negeri. Layanan ini berada di lantai II.
4. Layanan Rekreatif Baca
Perpustakaan menyediakan bahan pustaka rekreatif berupa buku psikologi populer,
buku bacaan religi, buku bacaan hobi, bacaan tentang seni, sastra baik esai dan
novel,cerita pendek dan puisi, bacaan humor, sampai bacaan biografi. layanan ini
berada di lantai II, ruang rekreatif
5. Layanan Rekreatif Audio Visual
Perpustakaan menyediakan bahan pustaka rekreatif terekam berupa kaset/CD
musik pop Indonesia, musik pop barat, musik tradisional Indonesia, musik
instrumentalia, musik kerohanian. VCD/DVD ketoprak, tari-tarian I n d o n e s i a ,
senam, film-film Hollywood, film dokumenter dari National Geographic.
layanan ini berada di lantai II, ruang rekreatif.
6. Layanan Pustaka Pandang Dengar
Layanan ini menyediakan koleksi Audio Visual. Koleksi audio berupa kaset analog, CD
audio, piringan hitam dan open reel. Koleksi video dalam bentuk VCD, DVD, MDV, Hi
8mm, VHS dan Betamax. Layanan ini berada di lantai I, ruang audio-visual.
7. Layanan Fotokopi/Scan
Perpustakaan melayani fotocopi buku dan scan, sesuai ketentuan yang berlaku, di
lantai II.
8. Layanan Bebas Pustaka
Layanan dimanfaatkan bagi pengguna yang akan wisuda dan mengambil ijazah.
Pengguna yang sudah bebas pustaka secara otomatis berakhir masa keanggotaanya.
9. Hot Spot Area
Perpustakaan menyediakan Hot Spot Area berada di lantai I dan II
10. OPAC (Online Public Acces Cataloque)
pengguna dapat menelusur seluruh koleksi yang ada di UPT
Perpustakaan ISI Surakarta secara online Http: //sipadu.isi-ska.ac.id/sigilib.
11. Layanan Bimbingan Pemustaka
Pengguna dapat meminta bimbingan khusus kepada petugas dalam menggunakan
fasilitas dan sarana perpustakaan. Bimbingan bersifat pengenalan, bimbingan
membaca koleksi yang menggunakan kode-kode tertentu hingga penelusuran data
informasi secara spesifik dan tepat sasaran.
12. Layanan Karya-karya Akademik
Perpustakaan menyediakan laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi yang
merupakan karya civitas akademika ISI Surakarta, terletak di lantai II
13. Layanan Wi-Fi Corner
Perpustakaan Menyediakan tempat untuk mangakses internet yang berada diluar
gedung perpustakaan.
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UPT Perpustakaan ISI Surakarta menggunakan sistem layanan terbuka (open access) yaitu
memberi kesempatan kepada pemustaka untuk mengambil senidiri pustaka di rak buku.
Sedangkan pelayanan referensi, koleksi tendon, koleksi SD. Humardani, koleksi
rekreatif, koleksi Pandang Dengar dan Koleksi Hardjono Go Tik Swan dapat dibaca
ditempat.

Sesuai ketentuan yang berlaku.

GEDUNG UPT PERPUSTAKAAN

Terdiri dari teks-book, buku non cetak, jurnal, majalah, buletin, surat kabar, katalog
penerbit, kamus, ensiklopedi, peraturan pemerintah, peta, atlas, pustaka rekreatif,
kliping, pustaka pandang dengar, dan koleksi digital.

8. Ruang Koleksi Hardjono Go Tik Swan
9. Toilet

http://digilib.isi-ska.ac.id untuk situs perpustakaan
http://sipadu.isi-ska.ac.id/sigilib untuk katalog online (OPAC)
http://repository.isi-ska.ac.id untuk koleksi digital
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CARA MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN

b. Pencarian informasi melalui pengarang

1. Akses Digital Library ISI Surakarta melalui http://sipadu.isi-ska.ac.id/sigilib

2.Pencarian Koleksi Perpustakaan “BUKU”
untuk mencari koleksi-koleksi buku: pilih pencarian koleksi perpustakaan menu “BUKU”
a. Pencarian informasi melalui judul

3. Pencarian Koleksi Perpustakaan “SKRIPSI”
untuk mencari koleksi-koleksi skripsi: pilih pencarian koleksi perpustakaan menu “SKRIPSI”
kemudian ketikkan kata kunci pencarian, bisa judul skripsi, pengarang, atau subyek skripsi
a. Pencarian informasi melalui judul skripsi

Menunjukkan ketersedian buku

Gambar 4 : Tampilan OPAC/katalog pencarian informasi skripsi melalui judul

4

5

5. Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka akan diberikan struk yang berisi
identitas peminjam, tanggal peminjaman/pengembalian, bahan pustaka yang
dipinjam, serta jumlah denda ketika terlambat dalam pengembalian.

b. contoh hasil pencarian skripsi melalui judul

Struk Peminjaman

Struk Pengembalian

Gambar 5 : struk peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan ISI Surakarta

6. Akses ke website perpustakaan melalui http://digilib.isi-ska.ac.id atau akses
http://www.isi-ska.ac.id klik pada tautan UPT Perpustakaan

Gambar 4 : Tampilan skripsi

Contoh Label Buku

RK. Kode tempat koleksi

c.1
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Gambar 6 : website perpustakaan
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11.

000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Karya Umum (Generalities)
Filsafat (Philosophy and Psychology)
Agama (Religion)
Ilmu-ilmu Sosial (Social Science)
Bahasa (Language)
Ilmu-ilmu Alama dan Matematika (Natural Science and Mathematics)
Teknologi dan Ilmu Terapan (Technology and Applied Science)
Kesenian, Hiburan dan Olahraga (The Art, Fine and Sport)
Kesusasteraan (Literature and Rethoric)
Geografi dan Sejarah (Geography and History)

700 - 709
710 - 719
720 - 729
730 - 739
740 - 749
750 - 759
760 - 769
770 - 779
780 - 789
790 - 799

Teori Kesenian (The Art)
Seni Perkotaan dan Pertamanan (Civic and Landscape Art)
Arsitektur (Architecture)
Seni Plastik dan Seni Patung (Plastic Arts and Sculpture)
Menggambar dan Seni Dekorasi (Drawing and Decorative Art)
Seni Lukis dan Lukisan (Painting and Paintings)
Seni Grafika (Graphic Arts)
Seni Fotografi dan Foto (Photography and Photographs))
Seni Musik (Music)
Olahraga dan Seni Pertunjukan (Recreational and Performing Arts)

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. KEANGGOTAAN

apat
diperpanjang bilamana diperlukan
BAB III. JAM LAYANAN
Jam Buka Layanan
Hari Senin - Kamis
Hari Jum’at

: 5 (lima) hari kerja
: Pukul 08.00 - 15.30 WIB
: Pukul 08.00 - 16.00 WIB
(istirahat pukul 11.00-13.00 WIB)

PERPUSTAKAAN DENGAN SENANG HATI AKAN MENJADI PARTNERS ANDA
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7. Akses ke Institutional Repository (IR) http://repository.isi-ska.ac.id

9. Contoh search dengan mengetikan kata kunci “Tari”

Gambar 13: Search results for TARI

10. Contoh tampilan karya ilmiah

Gambar 7 : Tampilan Intituional Repository

8. Penjelajahan Institutional Repository

14. Contoh tampilan karya ilmiah
ketikan kata kunci, judul, pengarang, subjek

pencarian bisa juga
dengan memilih by year,
subject, division, atau creator

PERPUSTAKAAN DENGAN SENANG HATI AKAN MENJADI PARTNERS ANDA
PERPUSTAKAAN
SENANG
Gambar 14DENGAN
: Tampilan Karya
Ilmiah HATI AKAN MENJADI PARTNERS ANDA

Gambar 8 : Menu Pencarian Intituional Repository
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1. An

10. Menggunakan fasilitas OPAC selain untuk malakukan penelusuran katalog
11. Memotret koleksi bahan pustaka, baik sebagian atau seluruhnya.
VI. SANKSI
1. Sanksi denda dikenakan bagi anggota yang terlambat mengembalikan koleksi.
2. Sanksi denda sebesar Rp. 300,- perhari setiap eksemplar
3. Sanksi mengganti buku/koleksi yang sama atau sejenis ditambah sanksi denda
keterlambatan bagi anggota yang menghilangkan buku/koleksi
4. Kehilangan kartu anggota, harap segera melapor untuk mendapat kartu baru dengan
membayar biaya administrasi
5. Anggota yang merusak, mencuri atau membawa keluar koleksi tanpa prosedur layanan
yang sah, dicabut haknya sebagai anggota selama 6 bulan dan dikenai sanksi akademis
6. Penyalahgunaan kartu anggota oleh pihak lain untuk melakukan peminjaman koleksi
tidak akan dilayani, pemilik sah dikenakan sanksi tidak boleh meminjam selama 6
(enam) bulan
7. Terlambat mengembalikan koleksi selama lebih dari 1 (satu) bulan akan diberi surat
tagihan dan pemberitahuan sanksi keterlambatan melalui fakultas/jurusan terkait,
dalam hal peminjam oleh karyawan maka surat tagihan melalui atasan langsung
8. Mengabaikan surat tagihan akan mendapat sanksi dicabut hak keanggotaannya
9. Mengubah/merusak koleksi, fasilitas, dan program komputer dikenai sanksi ganti rugi
sesuai dengan tingkat kerusakan
10. Ketidaktaatan anggota/pemustaka kepada peraturan berakibat teguran, peringatan,
tidak diberi pelayanan dan sampai dengan dikeluarkan dari perpustakaan oleh petugas.
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BAB VII. JENIS KOLEKSI DAN KATEGORI KOLEKSI
1. Jenis Koleksi
a. Koleksi perpustakaan meliputi koleksi cetak dan koleksi elektronik
b. Koleksi cetak meliputi buku, jurnal, majalah, surat kabar, karya akademik, tugas
akhir/skripsi/tesis/disertasi dalam media kertas
c. Koleksi elektronik meliputi kaset, film, PH, CD/VCD, CD-ROM, informasi dalam
media digital (website) serta media lain yang dalam pemanfaatnya memerlukan
sumber daya listrik.
2. Kategori Koleksi
a. Kategori koleksi perpustakaan yaitu koleksi yang boleh dipinjam dan koleksi yang
tidak boleh dipinjam.
b. Semua koleksi sirkulasi boleh dipinjam dengan ketentuan maksimal meminjam 2 eks
bagi mahasiswa dan karyawan, serta maksimal 3 eks bagi dosen.
c. Koleksi yang pemanfaatnnya tidak boleh dipinjam meliputi ;
- Koleksi referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku petunjuk, almanak, indeks
peta dan sejenisnya.
- Koleksi Tandon (cadangan) dan koleksi khusus seperti koleksi SD. Humardani,
koleksi Hardjono Go Tik Swan.
- Koleksi Tugas akhir seperti laporan penelitian, deskripsi karya, skripsi, tesis,
disertasi, karya akademik.
- Terbitan berkala seperti majalah, surat kabar dan jurnal.
- Koleksi multimedia seperti kaset, film, PH, CD/VCD, CD-ROM.
- Koleksi lain yang dianggap perlu dijaga kelengkapan, keutuhan dan keamanannya.
- Koleksi tersebut hanya boleh dibaca/dipergunakan di tempat atau difotocopy.

BAB VIII. KETENTUAN PEMANFAATAN KOLEKSI
1. Koleksi Sirkulasi
a. Koleksi sirkulasi boleh dipinjam dan dibaca di tempat.
b. Jumlah koleksi yang dipinjam
- 2 judul, 2 eks. bagi mahasiswa dan pegawai
- 3 judul, 3 eks. bagi dosen
c. Masa peminjaman:
- 7 hari dari tanggal peminjaman dan dapat diperpanjang 2 kali bagi mahasiswa dan
pegawai
- 30 hari dari tanggal peminjaman dan dapat diperpanjang 1 kali bagi dosen.
2. Koleksi Referensi
a. Pemustaka diwajibkan mengisi daftar hadir setiap kali kunjungan
b. Menyerahkan kartu identitas bagi pengguna luar
c. Koleksi referensi tidak boleh dipinjam keluar
d. Koleksi referensi hanya dapat dibaca di tempat atau difotocopy
e. Karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi tugas akhir, dsb) yang dapat difotocopy yaitu:
halaman judul, Bab I, Bab II, Bab V dan daftar pustaka
f. Fotocopy akan dilakukan oleh petugas, dengan cara:
- Pemustaka memilih koleksi yang akan difotocopy kemudian mengisi slip yang
disediakan oleh petugas
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- Layanan fotocopy dikenakan biaya:
Rp. 400,- per lembar untuk koleksi Referensi, dan
Rp. 700,- per lembar untuk skripsi/tesis/disertasi
3. Koleksi Tandon
Koleksi tandon dapat dimanfaatkan pemustaka dengan ketentuan:
a. Apabila jumlah koleksi sirkulasi hanya ada 1 eksemplar
b. Koleksi tandon hanya dapat difotocopy dengan dikenakan biaya Rp. 400,- per lembar
c. Pemanfaatan koleksi tandon harus seijin petugas.

BAB XI. PEMELIHARAAN KOLEKSI
1. Pemeliharaan koleksi bertujuan untuk memaksimalkan masa pakai koleksi dan
melestarikan kandungan informasi koleksi
2. Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan berkala meliputi shelving, stock opname,
weeding ,fumigasi serta restorasi
3. Koleksi yang mengalami kerusakan dikategorikan menjadi kerusakan ringan, sedang, dan
berat.
BAB XII. LAIN-LAIN

BAB IX. KETENTUAN KHUSUS/TERBATAS

Apabila ada perubahan atau hal-hal yang dianggap penting akan diadakan perbaikan
terhadap tata tertib perpustakaan ini.

Guna memperluas cakupan layanan bagi civitas akademika dalam memanfaatkan koleksi
perpustakaan, maka dibuka layanan peminjaman secara khusus/terbatas di UPT.
Perpustakaan Pusat ISI Surakarta pada hari libur (holidayloan) dengan ketentuan:
1. Koleksi tandon (c.1), koleksi berkala/majalah, dan koleksi rekreatif.
2. Waktu peminjaman 1 (satu) jam sebelum perpustakaan tutup layanan, dan harus
kembali 1 (satu) jam setelah perpustakaan buka layanan
3. Masa peminjaman selama hari libur
4. Jumlah maksimal peminjaman 2 (dua) eksemplar
5. Keterlambatan pengembalian akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5000, per
jam/buku, dihitung sejak 1 (satu) jam setelah perpustakaan buka layanan.

BAB X. BEBAS PUSTAKA
1. Bagi mahasiswa yang akan KRS (Kartu Renca Studi)
Ketentuan Bebas Pinjaman ini telah terintegrasi dengan sistem akademik SIAMA-SIPADU,
sehingga berpengaruh terhadap sistem KRS on-line.
2. Bagi mahasiswa yang telah lulus dan hendak mendaftar untuk mengikuti wisuda dan atau
mengambil ijazah Sarjana/Pascasarjana wajib memiliki Surat Keterangan Bebas Pinjaman
Pustaka dari UPT. Perpustakaan ISI Surakarta dengan persyaratan:
a. Tidak mempunyai pinjaman buku dan tanggungan lainnya
b. Menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pinjam Pustaka dari Perpustakaan
Fakultas/Pascasarjana
c. Menyerahkan karya ilmiah tercetak dan soft copy berformat PDF sesuai ketentuan
d. Mengisi surat pernyataan penyerahan hak publikasi karya ilmiah
e. Membayar sumbangan buku senilai Rp. 100.000,Bagi mahasiswa Dharmasiswa dan Purna tugas persyaratan c,d,e tidak berlaku.
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