
AYO, JADI SAHABAT PERPUSTAKAAN STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA 

 

Kalian pasti sudah ngga asing dengan perpustakaan dong?. Yup, tempat yang 

paling sunyi dan punya segudang buku – buku ilmu pengetahuan tentunya. Minat 

BACA yang masih kurang di kalangan masyarakat baik muda maupun tua menjadi 

masalah besar bagi Negara Indonesia. Berdasarkan survei UNESCO minat baca 

masyarakat Indonesia baru 0,001 persen. Artinya, dalam seribu masyarakat hanya ada 

satu masyarakat yang memiliki minat baca. Bagaimana tidak masyarakat lebih 

cenderung memainkan gudget dibandingkan membaca, bahkan anak – anak usia 

balita sudah sangat ketergantungan dengan gudget . Hal yang paling memprihatinkan 

adalah negara Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke- 60 dari 61 negara soal 

minat membaca data ini berdasarkan studi "Most Littered Nation In the World" yang 

dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity.  

Nah dilingkungan STMIK AKAKOM Yogyakarta sendiri minat baca 

mahasiswa/i juga masih kurang, oleh karenanya pengurus perpustakaan STMIK 

AKAKOM memberikan fasilitas dan pelayanan serta inovasi yang baru untuk 

menarik minat baca mahasiswa STMIK AKAKOM Yogyakarta. Perpustakaan 

STMIK AKAKOM Yogyakarta berada di gedung lab terpadu lantai satu STMIK 

AKAKOM. So, penasaran kan apa saja perubahan yang ada di perpustakaan STMIK 

AKAKOM Yogyakarta ?. Berikut penjelasannya. 

1. Jam Layanan Perpustakaan STMIK AKAKOM LEBIH LAMA  



 
Nah, ada yang baru loh, buka jam layanan perpustakaan STMIK AKAKOM 

Yogyakarta kini lebih lama. Mulai dari jam 08.00 – 17.00 WIB pada hari senin – 

kamis dan jam 08.00 – 16.00  hari jumat. Selain itu saat jam istirahat layanan 

perpustakaan tetap buka. Perubahan layanan ini memiliki dampak yang cukup 

baik untuk menarik minat baca mahasiswa/i STMIK AKAKOM serta pengunjung 

perpustakaan lainnya. Ayo ngga ada alasan untuk tidak datang ke perpustakaan 

dong tentunya?.  

 

 

2. New Books 



 

Tersedianya buku – buku baru di perpustakaan STMIK AKAKOM 

Yogyakarta juga menjadi salah satu daya tarik mahasiswa agar datang dan 

membaca ke perpustakaan. Terlebih lagi hampir sebagian besar tujuan 

mahasiswa/i datang ke perpustakaan untuk meminjam buku – buku kuliah dan 

mengerjakan tugas terutama tentang dunia IT, nah maka dari itu perlu disediakan 

buku – buku baru yang ter update dan menarik serta bagus untuk mempermudah 

mahasiswa/i mempelajari matakuliah. Apa lagi kalau matakuliah yang sulit 

mahasiswa pasti membutuhkan buku – buku yang bisa membantu memecahkan 

kasus atau masalah dari kesulitan matakuliah tersebut. Tidak hanya buku – buku 

matakuliah saja yang disediakan perpustakaan STMIK AKAKOM tetapi ada juga 

majalah – majalah, novel, dan jurnal – jurnal penelitian yang disediakan 

perpustakaan STMIK AKAKOM Yogyakarta. 



 

3. Layanan Pencarian Katalog Online  

Wah dengan adanya layanan katalog online ini mempermudah mahasiswa/i 

STMIK AKAKOM untuk mencari buku – buku yang mereka perlukan. Pencarian 

dapat dilakukan lebih efisien dan efektif karena layanan ini dapat diakses tidak 

hanya di perpustakaan STMIK AKAKOM tetapi diluar perputaskaan juga dapat 

diakses loh. Hal ini tentunya sangat membantu mahasiswa/i yang memiliki 

jadwal padat atau sibuk kuliah dan segera membutuhkan buku yang mereka cari 

agar tidak memakan waktu lama untuk mencari buku tersebut.  

 



 

4. Fasilitas Perpustakaan Yang Memadai  

Tersedia fasilitas yang lengkap dan baik memberikan rasa nyaman untuk 

mahasiswa/i STMIK AKAKOM Yogyakarta dan pengunjung perpustakaan 

STMIK AKAKOM. Fasilitas yang ada di perpustakaan STMIK AKAKOM 

meliputi area hotspot gratis, tempat membaca yang nyaman, area diskusi, ruang 

skripsi dan tugas akhir, presensi pengunjung, ruangan ber AC dan komputer 

untuk membaca karya ilmiah serta katalog pencarian. Sehingga dengan adanya 

fasilitas yang lengkap ini membuat para pembaca betah untuk berlama – lama 

membaca di perpustakaan STMIK AKAKOM. Selain itu pelayanan yang 

diberikan perpustakaan dirasa baik dengan memberikan pelayanan yang ramah, 

sehingga membuat mahasiswa/i merasa nyaman saat berada di perpustakaan 

STMIK AKAKOM Yogyakarta.  



 
 

5. Buku Panduan Perpustakaan STMIK AKAKOM 

Buku panduan yang disediakan oleh petugas perpustakaan STMIK AKAKOM 

Yogyakarta ini mempermudah mahasiswa/i untuk mengenal perpustakaan 

STMIK AKAKOM, dari buku panduan mahasiswa/i dapat mengetahui sejarah 

berdirinya perpustakaan STMIK AKAKOM, alur peminjaman buku di 

perpustakaan, alur pengembalian buku, alur pengumpulan naskah dan masih 

banyak lagi informasi yang disediakan di dalam buku panduan STMIK 

AKAKOM Yogyakarta. 



 
Nah, tunggu apalagi. ayo mari tingkatkan budaya membaca mulai dari sedini 

mungkin. mari kita coba untuk rajin membaca meski hanya satu lembar halaman saja. 

Sebab membaca adalah guru terbaik untuk mengenal kehidupan yang luas ini, tidak 

ada kerugian sama sekali jika kita rajin membaca. Ayo, kita ciptakan Indonesi 

Membaca dengan menjadikan perpustakaan sebagai sahabat terbaik kita.  



 
 

  

Artikel ini saya share di blog 

https://eviyuliarti.blogspot.co.id/2017_03_01_archive.html  

dan akun google+  https://plus.google.com/u/0/109844187175041980589 atau 
google.com/+EviYuliarti 
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