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Gambaran Umum 
Perpustakaan sebagai sumber informasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan 
menyebarluaskan informasi agar dapat dimanfaatkan oleh pemakai semaksimal mungkin. 
Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian-Agrobisnis Perkebunan (STIP-AP) LPP Kampus 
Medan sebelumnya bernama Perpustakaan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Kampus Medan 
yang berdiri sejak tahun 1985, yang lokasinya terletak di Jalan Williem Iskandar atau Jalan Pancing 
No 1 Sampali Medan. 
 
Awalnya Perpustakaan LPP Kampus Medan ini terletak di halaman depan kompleks LPP Kampus 
Medan, posisinya yang kurang strategis ini menyebabkan para pengguna (user) perpustakaan 
enggan untuk dating berkunjung ke perpustakaan. Pada tahun 1995 Perpustakaan LPP Kampus 
Medan pindah ke gedung baru dengan luas perpustakaan � 600 M2 dan terletak ditengah kampus, 
sehingga mudah dijangkau oleh pengunjung. Kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 2006 
Perpustakaan LPP Kampus Medan di ambil alih pengelolaannya oleh Sekolah Tinggi Ilmu 
Pertanian-Agrobisnis Perkebunan (STIP-AP) berubah nama menjadi Perpustakaan STIP-AP LPP 
Kampus Medan. Perpustakaan saat ini melayani lebih dari 700 Mahasiswa, 40 Dosen, 35 Pegawai 
STIP-AP dan � 100 Pegawai LPP Kampus Medan. Perpustakaan menyimpan lebih dari 6.663 judul 
atau 13.326 eksemplar bahan pustaka tercetak. Koleksi tercetak dikelompokkan dengan sistem 
Dewey (DDC) edisi 21. Sistem housekeeping Perpustakaan seluruhnya terautomasi termasuk 
katalog, pelayanan sirkulasi dan pengadaan bahan pustaka baru. Untuk menemukan koleksi, 
perpustakaan menyediakan sarana penelusuran dalam katalog online yaitu OPAC (Online Public 
Access Catalogue). Perpustakaan STIP-AP LPP Kampus Medan terdiri dari beberapa ruangan yaitu: 
1.    Ruang Baca  
2.    Ruang Koleksi Umum  
3.    Ruang Koleksi Referensi  
4.    Ruang Audio Visual  
5.    Ruang Kepala Perpustakaan  
6.    Ruang Gudang  
7.    Ruang Toilet 
 
Visi dan Misi Perpustakaan STIP-AP LPP Kampus Medan  
 
VISI 
  
    Menjadi perpustakaan yang mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada pengguna 
perpustakaan.  
 
MISI  

1. Menyediakan akses terhadap informasi dan layanan informasi secara tepat waktu, tepat guna 
dan efektif untuk mendukung fungsi tridharma melalui pengadaaan dan penyediaan bahan 
pustaka baik cetak maupun noncetak  

2. Membantu mahasiswa dan dosen sehinga menjadi terampil dalam menemukan informasi 
yang relevan dengan kebutuhan mereka.  

3. Membina kerjasama dengan perpustakaan lain dalam proses penyediaan informasi bahan 
pustaka baik tercetak maupun noncetak. 

  
 
 



Tujuan Perpustakaan STIP-AP LPP Kampus Medan  
 
Sebagai bagian yang integral dari suatu perpustakaan perguruan tinggi, maka perpustakaan 
perguruan tinggi dapat diselenggarakan dengan tujuan untuk dapat menunjang pelaksanaan program 
perguruan tinggi yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran 
dan pengabdian kepada masyarakat.  
    Adapun yang menjadi tujuan didirikannya Perpustakaan STIP-AP LPP Kampus Medan antara 
lain:  

1. Menyediakan fasilitas yang memudahkan penggunaan koleksi dan pelayanan perpustakaan  
2. Merencanakan, mempromosikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kegiatan 

Perpustakaan dalam kerangka proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIP-AP.  

3. Mengupayakan agar pelayanan Perpustakaan disediakan secara efektif dan efisien dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.  

4. Menciptakan dan memelihara komunikasi dua arah yang efektif baik didalam maupun ke 
luar perpustakaan.  

5. Mengevaluasi perkembangan proses rencana strategis Perpustakaan. 
Tugas dan Fungsi Perpustakaan STIP-AP LPP Kampus Medan.     

Perpustakaan sebagai suatu unit kerja di perpustakaan perguruan tinggi harus mampu menyusun 
kebijakan dan melakukan tugas secara rutin untuk mengadakan, mengolah dan merawat pustaka 
serta mendayagunakan kepada para pengguna perpustakaan.  
    Adapun tugas perpustakaan STIP-AP LPP Kampus Medan antara lain: 

1. Merupakan pusat informasi bagi aktifitas lembaga yang dilayani.  
2. Melaksanakan pelayanan yang bersifat terbatas pada anggota dilingkungan tempat 

perpustakaan bernaung.  
3. Menyediakan bibliografi, sari karangan, reproduksi bahan pustaka dan lain-lain, dalam 

bidang tertentu.  
4. Mengumpulkan informasi, menyimpan dan secara aktif memberikan informasi literature 

dalam segala bentuk penelitian.  

 
 
 


