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V I S I

Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan 

berorientasi kepada kebutuhan pengguna berbasisberorientasi kepada kebutuhan pengguna berbasis 

teknologi informasi  yang mendukung terwujudnya 

komunitas akademik yang reflektif dan kreatif



M I S I

Memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas dengan p y y g g
memanfaat teknologi informasi

Pengadaan sumber informasi yang up to date yang mendukung 
Tridharma Perguruan Tinggi

Memberdayakan sumber informasi yang dimiliki agar dapat 
dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pengguna

Memberdayakan pengguna agar dapat memanfaatkan sumber y p gg g p
informasi yang dimiliki

Mengembangkan jaringan perpustakaan baik regional, nasional 
dan internasional



Sumber Daya Manusia
(Kampus Dinoyo Kalijudan dan(Kampus Dinoyo, Kalijudan dan 

Pakuwon)

Jumlah (org)Jenjang Pendidikan
1S2 Ilmu Perpustakaan
3S1 Ilmu Perpustakaan
3D3 Teknisi Perpustakaan

2D3 lainnya
1SMA + Kursus Perpustakaan
1SMA
11Jumlah



Pelayanan Perpustakaan
DINOYODINOYO

Senin s/d Kamis   : 08.00 – 20.00
Jum’at : 08.00 – 10.30

12 00 – 20 0012.00 20.00
PAKUWON

Senin s/d Kamis : 08.00 – 17.00
Jum’at : 08.00 – 10.30

12.00 – 17.00
KALIJUDAN

Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00
Jum’at : 08.00 – 10.30

12.00 – 16.00

PASCASARJANA 16 00 20 00PASCASARJANA : 16.00 – 20.00



Tata TertibTata Tertib
•Membawa KTM yang masih berlaku
M i t / d t t i t•Menyimpan tas/map pada tempat penyimpanan tas   

(Loker)
•Tidak diperkenankan menyimpan barang berharga di p y p g g
tempat penyimpanan tas/loker
•Berpakaian rapi dan sopan dan tidak diperkenankan 
memakai jaket dan diharuskan memakai sepatu ataumemakai jaket dan diharuskan memakai sepatu atau 
sepatu sandal.
•Menscanning kartu identitas pada scanner pengunjung 
yang telah disediakan atau ketik NIMyang telah disediakan atau ketik NIM



Tata TertibTata Tertib
• Melakukan transaksi peminjaman terlebih dahulu untuk 

semua buku yang akan dipinjam pada bagian sirkulasi 
sebelum melewati pintu keluar

• Menjaga agar KTM atau kartu identitas lainnya tidak 
digunakan oleh orang lain yang tidak berhak.  

• Mengembalikan pinjaman buku tidak melampaui batas 
tanggal kembali

• Memperlihatkan barang bawaannya apabila keluar dari 
pintu masuk perpustakaan 

• Menjaga ketenangan ruang perpustakaanj g g g p p



Jenis PelayananJenis Pelayanan
Layanan Sirkulasi

Layanan Buku Tandon
Layanan Majalah dan Jurnal

Layanan Referensi
Layanan Digital
Layanan Internet

Layanan Audio Visualy
Layanan Bebas Perpustakaan

Layanan Foto kopi
Layanan Lockery

Layanan Kartu SUPER – FPPTI Jatim – Jateng – DIY
Layanan Foto kopi buku Jaringan Perpustakan APTIK 



KeanggotaanKeanggotaan
Jumlah PinjamanKelompok

8 buku / 2 mingguMahasiswa Pasca
Denda 

Rp. 500/hari/judul

10 buku / 1 bulanPendidik dan
Tenaga

Kependidikan



Layanan Bebas PerpustakaanLayanan Bebas Perpustakaan
Layanan diberikan bagi mahasiswa yang:

L l s / C tiLulus / Cuti 
Keluar

Pengecekan pinjaman, Tugas Akhir, menonaktifkan 
keanggotaan SITER dengan memberikan tanda 

tangan dan stempel pada Surat Keterangan Bebastangan dan stempel pada Surat Keterangan Bebas 
Kewajiban 



Susunan Koleksi di RakSusunan Koleksi di Rak

Buku klasifikasi DDC : 000 999Buku  klasifikasi DDC : 000 – 999
Majalah lepas : Alfabetis A s/d Z judul 

j l hmajalah
Majalah jilid  klasifikasi DDC

Skripsi : Fakultas / Jurusan / nomor 
panggil gg



Pengelompokan DDC – DeweyPengelompokan DDC Dewey 
Decimal Classification

Notasi   BAGAN
000       Ilmu Komputer, Informasi, Karya umum
100       Filasafat (Philosophy and related diciplines)
200 Agama (Religion)200       Agama (Religion)
300       Ilmu-ilmu sosial (Social Sciences)
400       Bahasa (Language)
500 Ilmu-ilmu murni (Pure Science)500       Ilmu ilmu murni (Pure Science)
600       Ilmu-ilmu terapan (Technology (Applied Sciences)
700       Kesenian, hiburan, olahraga (The Arts)
800 Kesusasteraan (Literature)800       Kesusasteraan (Literature)
900       Ilmu Bumi, Geografi dan Sejarah umum 



SanksiSanksi
Pinjam perpustakaan menggunakan KTM orang lainPinjam perpustakaan menggunakan KTM orang lain 
Menghilangkan/merusak buku : mengganti buku 
yang sama
Dik k d d bilDikenakan denda apabila :

(1) Bila ada keterlambatan pinjaman buku
(2) Bila ada keterlambatan perpanjangan(2) Bila ada keterlambatan perpanjangan  

pinjaman loker
Membawa koleksi perpustakaan tanpa prosedur



KOLEKSI PERPUSTAKAANKOLEKSI PERPUSTAKAAN
 Jurnal cetak  Koleksi Media Cetak

 Audio Visual  Media Digital



Jenis Koleksi DinoyoJenis Koleksi Dinoyo
Lantai 4Lantai 4

Koleksi Buku 
Koleksi Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian 

Koleksi Tandon 
Koleksi Jurnal (Sesuai Fakultas)

Lantai 5Lantai 5
Koleksi Referensi 

Digital Library (e-collection)
Perpustakaan Sekolah Pascasarjana 

(Dinoyo 48 Lt.6)



Sarana PenelusuranSarana Penelusuran 
Informasi

OPAC (Online Public Access Catalogue)
http://katalog wima ac idhttp://katalog.wima.ac.id
Judul-judul buku baru

htt //di it l i idhttp://digital.perpus.wima.ac.id
klik INFORMATION  JUDUL-JUDUL BARU

http://perpus.wima.ac.id



Sumber Informasi LainSumber Informasi Lain

• APTIK Digital Library (ADL)
• Jurnal Online (WM, GALE, PROQUEST, Emerald)

D t b E J l Dil Dikti• Database E-Journal Dilanggan Dikti
• E-Resources (Perpusnas)
• DOAJ• DOAJ
• Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)
• Indonesian Publication Index
• Search Engine
• Sumber Informasi Online Lain



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 
S O S OSUMBER INFORMASI ONLINE

Bagaimana menemukan halaman situs:

1 Apakah itu ditemukan melalui pencarian yang dilakukan1. Apakah itu ditemukan melalui pencarian yang dilakukan
melalui mesin pencari (mis. Google, Altavista dll)

2. Apakah itu direkomendasikan oleh dosen atau sumber
terpercaya (mis  Cambridge  Science Direct dll)terpercaya (mis. Cambridge, Science Direct dll)

3. Apakah itu dikutip dalam sebuah sumber ilmiah atau
sumber lain yang kredibel

4. Apakah itu sebuah link dari sebuah situs terkemukapa a tu sebua da sebua s tus te e u a



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 
S O S OSUMBER INFORMASI ONLINE

Asal usul situs :
1. Org Contoh : http://apioindonesia.org/ (Asosiasi

Psikologi Industri dan Organisasi)g g )
2. Com  Contoh : http://www.dwipayana.com/ (Biro 

Konsultasi Psikologi Dwipayana)
3. Net Contoh: http://www.anakku.net/ (Forum Informasi

Psikolog - Masalah ibu, ayah dan keluarga)
4. Edu Contoh : http://www.kanisius.edu/
5. Gov Contoh : http://www.dikti.go.id/
6 id (I d i ) ti  dit j kk l h k d h f6. id (Indonesia) seperti yang ditunjukkan oleh kode huruf

2 karakter
7. ~: Tilde biasanya menunjukkan halaman pribadi. 



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 
S O S OSUMBER INFORMASI ONLINE

Bagaimana otoritas halaman situs :

1. Apakah nama penulis terlihat?  Apakah penulis memilikip p p p
afiliasi dengan organisasi atau institusi? 

2. Apakah penulis kredibel?  Apakah mereka relevan
dengan informasi yang disajikan?

3. Apakah ada alamat surat atau nomor telepon termasuk, 
serta alamat e-mail? 



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM 
S O S OSUMBER INFORMASI ONLINE

Apakah informasi akurat dan obyektif :Apakah informasi akurat dan obyektif :

1. Seberapa akurat informasi yang disajikan?  Apakah 
sumber informasi faktual atau dikutip?  Apakah ada sumber informasi faktual atau dikutip?  Apakah ada 
bibliografi disertakan? 

2. Bandingkan halaman sumber terkait, elektronik atau 
cetak, untuk menentukan akurasi

3. Apakah halaman menunjukkan sudut pandang tertentu 
atau bias?

4. Apakah tujuan situs?  Apakah ada alasan situs ini 
k d d k?menyajikan sudut pandang tertentu tentang topik? 

5. Apakah halaman berisi iklan?  Hal ini dapat 
mempengaruhi isi, perlu hati-hati untuk melihatnya, 
adakah hubungan antara iklan dan konten  adakah hubungan antara iklan dan konten, 



SEARCH ENGINE

• Google ( http://www.google.com)g ( p g g )
• Yahoo ( http://www.yahoo.com) 
• Bing ( http://www.bing.com) 
• Altavista ( http://www.altavista.com)
• Ixquick (http://www.ixquick.com)

E it ( htt // it )• Excite ( http://www.excite.com)
• Gigablast ( http://www.gigablast.com)
• Aol ( http://www aol com)• Aol ( http://www.aol.com)
• Ask ( http://www.ask.com) , dll.



Filtrasi pada Search Engine

Perlu dilakukan mengingat 
penelusuran melalui Search Engine 
pasti recall (hasil temuan) yang 
banyak dan kurang presisi (tidak 
sesuai)



Filtrasi dengan Simbol Matematika

 Filterisasi dengan Simbol
Matematika + atau -

+psikologi +remaja +Surabaya

adalah mencari berbagai 
sumber dokumen maupun 
artikel yang ada di seluruh 
internet dimana di dalamnya 
terdapat kata “psikologi”  terdapat kata psikologi , 
“remaja”, dan “Surabaya”



Filtrasi pada Search Engine

 mesin pencari akan mencari
seluruh dokumen di internetseluruh dokumen di internet 
yang mengandung frase “ ”
Contoh “psikologi remaja” 



Filtrasi dengan Boolean Operator
(kecuali Google)

psikologi OR industri

mencari seluruh dokumen yang mengandung kata “psikologi”, 
atau “industri”, atau yang mengandung kedua kata tersebut

perilaku AND remaja AND perkotaan 

mencari seluruh dokumen di internet yang di dalamnya 
terkandung tiga buah kata, yaitu “perilaku”, “remaja”, dan 

“perkotaan”perkotaan



Filtrasi dengan Boolean Operator
(kecuali Google)

netter ingin mencari seluruh dokumen yang berhubungan dengan 
informasi pop lasi prostit si di P la Ja a tetapi tidak

populasi AND prostitusi AND jawa NOT surabaya

informasi populasi prostitusi di Pulau Jawa tetapi tidak 
mengikutsertakan kota Surabaya

h i  NEAR kmahasiswa NEAR kampus

mencari dokumen yang mengandung kata “mahasiswa” dan 
“kampus” dimana jarak (jumlah kata di antara kedua kata tersebut) p j (j )

berdekatan



Filtrasi dengan Boolean Operator
(kecuali Google)

jika ingin mencari dokumen mengenai definisi  dari kata bisa 

definisi  AND (bisa OR dapat)

dan kata dapat dan juga kedua kata dapat dan bisa

l  AND ( l i OR i b )lagu AND (pelangi OR rainbow)

jika ingin mencari informasi mengenai lagu dari kata pelangi 
dan kata rainbow dan juga kedua kata pelangi dan rainbowdan kata rainbow dan juga kedua kata pelangi dan rainbow



Filtrasi dengan Power Search EngineFiltrasi dengan Power Search Engine

jika ingin mencari dokumen pada situs-situs tertentu dengan 
menggunakan perintah ”host” atau ”site”

Host atau Site

menggunakan perintah host  atau site

CONTOH

Manjemen site ac.id

mencari informasi mengenai manajemen hanya terbatas pada 
situs-situs akademik / PT di Indonesia/



Filtrasi dengan Power Search EngineFiltrasi dengan Power Search Engine

Filetype:

jika ingin mencari dokumen dalam berbagai macam bentuk 
file doc, ppt, xls, pdf, mp3, mp4, jpeg dll.

CONTOH

Manjemen filetype:pdf

jika ingin mencari dokumen mengenai manajemen hanya 
t b t  d  d k  d l  b t k dfterbatas pada dokumen dalam bentuk pdf



Website Perpustakaanp

 Menyediakan akses ke katalog elektronik dan 
database 
 Menyediakan Akses ke sumber Informasi Universitas 
dan Komunitas

http://katalog.wima.ac.id
http://katalogjurnal.wima.ac.idp gj

http://perpus.wima.ac.id
http://repository.wima.ac.id

//http://journal.wima.ac.id
http://digital.perpus.wima.ac.id



Website Perpustakaan
 Menyediakan akses ke jurnal online baik nasionalMenyediakan akses ke jurnal online baik nasional 
maupun internasional



TAMPILAN ONLINE PUBLIC ACCESS CATALOG 
(OPAC)



TAMPILAN REPOSITORY



PENELUSURAN MELALUI 
APTIK DIGITAL LIBRARY

OADL HOME
http://adl aptik or idhttp://adl.aptik.or.id
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Kriteria PenelusuranKriteria Penelusuran

J d l P T ik P bit• Judul, Pengarang, Topik, Penerbit
• Pencarian dapat dibatasi dengan 

- Jenis koleksi (artikel, buku, jurnal,
prosiding dll.)

- Lokasi (perpustakaan anggota APTIK),
- Format (CD-ROM, DVD, film, peta, dll.),
- Fulltext (tidak fulltext, memiliki fulltext atau 
semua)



40



Melihat Fulltext dengan ViewerMelihat Fulltext dengan Viewer

• Download SecureDocDownload SecureDoc 
• Install di PC

D l d Fil• Download File
• Lihat melalui SecureDoc









Jurnal OnlineJurnal Online

Sebuah database yang berisi kumpulan Jurnal IlmiahSebuah database yang berisi kumpulan Jurnal Ilmiah 
cetak yang telah di alih format menjadi bentuk digital 
(Machine Readable Format)
Contoh:Contoh: 
Proquest
e-Resource Perpustakaan Nasionalp
Jurnal Online Unika Widya Mandala Surabaya
Jurnal Open Access (free)
DOAJ d jDOAJ - www.doaj.org
OAJSE – www.oajse.com







GALE & ProquestGALE & Proquest 

• Basic SearchBasic Search
• Advanced Search

Ek l i K t K i• Eksplorasi Kata Kunci
• Thesaurus
• Menyimpan Hasil Pencarian
• Men- share artikelMen share artikel
• Membuat RSS Feed



Strategi Pencarian 
O li D t b GALE d P tOnline Database GALE dan Proquest

Penentuan Keyword yg digunakan
1.Aturan/ keyword rules
2 Synonim2.Synonim
3.Subject yg digunakan
4.Advanced search/boolean search
5 P b di h il d h i b b d5.Perbandingan hasil dr search engine yg berbeda
6.Gunakan Advanced Search
7.Pengembangan kata kunci
8.Practice Make Perfect



HOW TO ACCESS EBSCOHOW TO ACCESS EBSCO

URL untuk akses sbb:

http://search.epnet.com

Hanya Library and Information 
Science





Alamat URL EBSCO http://search.epnet.com

User ID: ns000151 
Password: xxxxxxxx





HOW TO ACCESS GALE

URL untuk akses sbb:URL untuk akses sbb:

http://infotrac.galegroup.com/

Terdiri dari koleksi jurnal, koran, artikel 
bidang Seni, Ekonomi, Humanitis dan Ilmu 

Sosial, Kesehatan dan Kedokteran



User ID: kpt07003User ID: kpt07003 
Password: increase



Klik Continue 
t k l iuntuk memulai
pencarian

Pilihan Database



Pilihan hasil 
pencarian Masukkan Kata 

kunci
Pilihan Pencarian



Klik judul 

Pilih  h il 

Klik judul 
untuk melihat 

detail

Klik PDF untukPilihan hasil 
pencarian

Klik PDF untuk
download file pdf

yang tersedia



HOW TO ACCESS 
PROQUEST

URL nt k akses sbbURL untuk akses sbb:

http://search proquest com/http://search.proquest.com/



User ID: 0JFMMSHPVH 
Password: xxxx



Fitur  Proquest 
• Basic Search : pencarian melalui kata kunci (keyword) p ( y )

dengan mengetikan pada formulir penelusuran.
• Advanced Search pencarian melalui kata kunci dengan

t d BOOLEAN i f i l bih ifikmetode BOOLEAN : informasi yang lebih spesifik.
• Topics penelusuran dengan melalui topik yang sudah 

diketahui.diketahui.
• Publications digunakan untuk melakukan penelusuran 

melalui judul jurnal.



BASIC SEARCH

Pilihan bahasa 
pengantar
(Indonesia)



Pilihan Pilihan 
Database



Masukkan kata 
carian



HASIL PENELUSURAN

Hasil penelusuran yang 
dipilih diberikan tanda 

LINK judul artikel akan 
menampilkan data untuk 
dicetak atau dikirim ke email  untuk disimpan dicetak atau dikirim ke email  

Abstrak Full teks dengan PDF
Artikel full saja Artikel full 
teks html



Hasil penelusuranHasil penelusuran



Hasil penelusuranHasil penelusuran



EMERALDEMERALD



Log inLog in

User ID: 
library@ukwms.ac.id 
Password: xxxxxxxx



SearchSearch



Advanced SearchAdvanced Search



Hasil PencarianHasil Pencarian



Jurnal Online UKWMSJurnal Online UKWMS



E-books Cambridge
https://www.cambridge.org/core/





Free E-Books OnlineFree E-Books Online

Sebuah database yang berisi kumpulan 
buku-buku format digital

Contoh :
Directory of Open Access Books: DOAB



E-Resources PNRIE Resources PNRI



Mengelola Referensi, Tulisan dan Daftar Pustaka 
M k A lik i R f iMenggunakan Aplikasi Referensi



Fitur Andalan Mendeley

1. Dapat berjalan pada MS Windows, Mac, ataupun Linux.
2. Menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis.
3. Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun online.
4. Smart filtering dan tagging.
5. PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting.
6. Impor dokumen dan makalah penelitian dari situs‐situs eksternal (misalnya

PubMed, Google Scholar, arXiv, dll).
7. Integrasi dengan berbagai perangkat lunak pengolah kata seperti MS Word, 

Open Office, dan Libre Office.
8 Fi j j i i l8. Fitur jejaring sosial.
9. iPhone dan iPad app.
10. Free web storage sebesar 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup.



Reference ManagerReference Manager



Membuat LibraryMembuat Library



Artikel di LibraryArtikel di Library



Import artikel dari journal 
terbitan UKWMS



Save to MendeleySave to Mendeley



Contoh hasil import artikel dari 
Beyond Words



Mendeley DesktopMendeley Desktop





Ubah otomatis gaya sitasiUbah otomatis gaya sitasi







Evaluasi Untuk 
S b  I f i O liSumber Informasi Online

Sumber informasi di perpustakaan (koleksi 
tercetak/buku) biasanya lebih mudah untuk 

dievaluasi karena telah di review dievaluasi karena telah di review 
sebelumnya/kredibel

Sumber informasi dari Internet yang tersedia Sumber informasi dari Internet yang tersedia 
bebas-biasanya tidak melewati proses peninjauan, 

sehingga perlu melihat ini lebih dekat melalui 
evaluasi 



FORMAT TAMPILAN TUGAS AKHIR
http://perpus.wima.ac.id

 Pedoman umum Pedoman umum
tampilan Tugas Akhir, 
Skripsi, Tesis,  Karyap y
Ilmiah, tidak terkait
dengan isi



FORMAT TAMPILAN TUGAS AKHIR
Pengumpulan Tugas Akhir dalam bentuk 

di it l t  ft

FORMAT TAMPILAN TUGAS AKHIR

digital atau softcopy
Dalam rangka digitalisasi koleksi dan 

h k  t  khi  unggah karya tugas akhir, 
pengumpulan tugas akhir ke 
perpustakaan dalam bentuk file perpustakaan dalam bentuk file 
elektronik dalam CD-ROM per Wisuda 
Mei 2016 sudah unggah secara Mei 2016 sudah unggah secara 
mandiri



Bentuk Softcopy Baru

 Diketik dengan menggunakan program “MS 

e u So copy a u

 Diketik dengan menggunakan program MS 
Word” versi 2007 atau lebih tinggi, file 
gambar, foto, grafik disisipkan sebagai 
image dalam dokumen MS Word tersebutimage dalam dokumen MS Word tersebut



 Data tugas akhir disimpan dalam beberapa
file, yaitu fulltext lengkap ( sesuai bagian mulai 
Cover sampai dengan Lampiran) dengan nama 
file   “ABSTRAK.pdf” (isi mulai cover-file   ABSTRAK.pdf (isi mulai cover
abstrak), “BAB 1.pdf”, “BAB 2.pdf”, “BAB 3. 
pdf”, “BAB 4.pdf”, “BAB 5.pdf” (isi mulai 
Kesimpulan Daftar Bibliografi)  Kesimpulan-Daftar Bibliografi), 
LAMPIRAN.pdf menggunakan Adobe Acrobat 
versi 7.0 atau lebih (format PDF tersebut 
merupakan hasil alih bentuk dari MS 
Word).



Bentuk Softcopy

 File lain yang berhubungan (Lampiran

Bentuk Softcopy

 File lain yang berhubungan (Lampiran
untuk file perancangan pabrik, 
maupun file multimedia) harus maupun file multimedia) harus 
disertakan dalam file tersendiri

 Lembar Pengesahan dan Lembar  Lembar Pengesahan dan Lembar 
Pernyataan di dalam bentuk soft copy
harus sudah ditandatangani  di-scanharus sudah ditandatangani, di scan
dan disertakan dalam satu kesatuan 
file tugas akhir.file tugas akhir.



Bentuk Softcopy

 Tugas akhir (skripsi tesis disertasi) atau laporan

Bentuk Softcopy

 Tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) atau laporan 
penelitian harus sesuai dengan tercetak dan tidak 
diberi “password”

 Mahasiswa maupun staf pengajar yang telah Mahasiswa maupun staf pengajar yang telah 
menyerahkan tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) atau 
laporan penelitian diwajibkan menandatangani 
Lembar Pernyataan yang isinya memberikan ijinLembar Pernyataan yang isinya memberikan ijin 
kepada perpustakaan untuk mempublikasikan 
karyanya, yang bertujuan untuk kepentingan 

b il t h d hi d ipenyebaran ilmu pengetahuan dan menghindari
plagiarism



Panduan Unggah Mandiri Karya Ilmiah

http://repository.wima.ac.id/4073/



Menurut Lukman PDII-LIPI 2015Menurut Lukman PDII LIPI 2015



ReferensiReferensi

• Iswara Vincentius Widya (2015) PanduanIswara, Vincentius Widya (2015). Panduan 
Unggah Mandiri Karya Ilmiah. Surabaya, 
Unika Widya MandalaUnika Widya Mandala 

• Lukman (2015). Pengelolaan Referensi 
Menggunakan Mendeley SosialisasiMenggunakan Mendeley. Sosialisasi 
Pemanfaatan Jurnal Kementerian Ristek-
Dikti 2015 Surabaya Kopertis Wilayah 7Dikti 2015. Surabaya, Kopertis Wilayah 7




