
Panduan Penggunaan Loan Online 

1. Pemustaka login melalui sintak.unika.ac.id masing-masing menggunakan email 

@student.unika.ac.id.  

2. Setelah berhasil login, pilih menu PALAPA Perpustakaan yang terdapat pada 

User Panel. 

 

3. Setelah masuk ke menu PALAPA Perpustakaan, pilih menu Loli (Loan Online) 

 

 

 

 



4. Setelah berhasil masuk ke menu Loli, pemustaka harus melengkapi nomor HP 

yang valid dan membaca Peraturan Peminjaman Online terlebih dahulu 

 

5. Setelah itu pemustaka dapat melakukan pencarian buku melalui menu 

“Pencarian Buku”. Pemustaka dapat mencari berdasarkan Item Code, Judul 

Buku, Pengarang, dan Subjek buku. 

6. Setelah pemustaka menemukan buku yang hendak dipinjam, maka pemustaka 

dapat menekan tombol “Pesan Pinjam” 

 



7. Buku yang berhasil ter pesan pinjam akan masuk pada menu “Daftar 

Peminjamanku”. 

8. Pemustaka dapat mencari buku lagi hingga maksimal 10 peminjaman. 

9. Setelah pemustaka selesai mencari seluruh buku yang hendak dipinjam, maka 

pemustaka harus menekan tombol “Checkout” agar petugas dapat memproses 

pesanan buku. 

 

10.  Setelah berhasil “Checkout” pemustaka diminta menunggu terlebih dahulu 

hingga petugas selesai mempersiapkan buku. 

 

 

 



11.  Setelah petugas selesai mempersiapkan buku, maka pemustaka akan mendapat 

email notifikasi bahwa buku sudah siap diambil. Pemustaka dapat mengambil 

buku secara mandiri maupun menggunakan jasa kurir online (biaya ditanggung 

pemustaka). 

 

12. Apabila pemustaka hendak memperpanjang masa peminjaman buku, maka 

pemustaka dapat klik tombol “Perpanjang” yang terdapat pada menu “Daftar 

Peminjamanku” dengan syarat perpanjangan hanya dapat dilakukan pada hari 

saat jatuh tempo dengan maksimal 2x perpanjangan. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Apabila pemustaka terlambat melakukan pengembalian buku, maka pemustaka 

akan terkena denda, dan tidak dapat meminjam buku kembali sampai buku 

dikembalikan dan denda dibayarkan. 

 

14. Pembayaran denda dapat dilakukan menggunakan E-Money (Go Pay, OVO, 

Maybank, dll) dengan scan kode QRIS yang muncul setelah menekan tombol 

Pembayaran Denda QRIS. Setelah pembayaran dilakukan silahkan menekan 

tombol Cek Pembayaran 

 



15. Silahkan melakukan scan QR Code yang muncul dengan menggunakan E-Money 

yang sudah disiapkan. 

16. Setelah berhasil membayar denda, maka batas pengembalian akan berubah 

menjadi hari pembayaran denda, sehingga pemustaka diharapkan segera 

mengembalikan buku agar tidak terkena denda kembali. 

17. Pengembalian buku dapat dititipkan melalui pos security dekat ATM Unika 

Soegijapranata.  


