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Berdasarkan Sural Edaran Rektor Nomor: 7361UN3/HK/2020, tanggal15 Maret 2020 ten tang Kegiatan Belajar 
Mengajar untuk Kewaspadaan, Pencegahan, dan Penyebaran Corona Yims (COVID-19), rnaka dengan i.n.i 
disampaikan bahwa Perpustakaan Universitas Airlangga tetap memberikan Layanan secara optimal melaJui 
Layanan Online (PERPUSTAKAAN TUTUP) mulai tanggal 0] April 2020 sampai dengan tanggaJ 21 April 
2020, maka bersama ini : 

1. 	 Pemustaka disarankan untuk menggunakan layanan online di http.//bb.unair.ac.ld 

2. 	 Akses ke e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan UNAlR bisa dilaJ...'Ukan melaluj fasilitas Single 
Sign On (SSO) RemoteXs. Aktivasi akun SSO dapat diminta melalui menu pendaftaran SSO RemoteXs 
dengan menggunakan emailiernbagaifaJ....llItas. yaitu: .... .@ ...... ullair.ac.id 

(contoh :suhernik@Feb. unair. ac. id) 

3. 	 Layanao REPOSITORY dapat diakses melalui hnp://reposltOly.unair.ae.ld. 

4 . 	 Untuk pennintaan dokumen daJam repository yang masih terklmci mahasiswa bisa mengajukan 
permintaan dokumen sampai batas metodologi penelitian melalui bnp:/lblt.ly/RepoRequeslUA. Dokumen 
akan dikirim dalam bentuk pdf maksimal permintaan 1 (satu) mahasiswalhari sebanyak 2 (dua) judul. 

5. 	 Perpanjangan peminjaman buku bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi ailij/orsludent.apk, 
yang dapa! diunduh melalui alamal hlip: bll.ll' ailissludenl 

6. 	 Pengembalian buku secara fisik akan diJayani setelab hari kerja dinyatakan normal kern b ali, dan segaJa 
konsekuensi denda selama masa tersebut tidak diperhitungkan 

7. 	 Penyerahan dokumen tugas akhir diJayani deDgan unggalJ rnandiri mela1ui bil.lyl[Jpl_mandiri 

8. 	 Surat keterangan bebas pinjam perpustakaan bisa diajukan dengan cara mengisi form yang dapat diundull 
di alamat bit.ly Upl mandiri. Dan bisa dikeluarkan apabila Mahasiswa sudah melakukan upload secara 
mandiri karya jlmialJ atau tugas akhir, serta dalam sistem SUdaJl tidak memiliki pinjaman koleksi 

9. 	 Apabila memerlukan inforrnasi lebih lanjut silakan berinteraksi dengan kami di FanPage Perpustakaan 
(lG, Youtube, Facebook, twitter), W A 082231517409 (chat only) atau email hbrary@lib.uHair.ae.id 

Derni.kjan pengumuman ini dibuat untuk: menjaga Kewaspadaan, Pencegahan, dan Penyebaran Corona Virus 
(Covid-19). Mari budayakan hidup sehat dan terns berdoa, semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan. 

Tembusan : - Direktur Pendidikan UNAIR 
Dekan Fakultas di lingkungan UNAlR 
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